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 ٔ 

 أوالا : القراءة
 الحٌاة دقائق وثوان   -ٔ

 ْ٢ ٌَ ٤َِِِخ؛ ُِ َْ ِٚ ٝاُزَّ ََ ُِِزوك٤ ٍبئِ َٝ  ْٖ ِوٗب اَُؾب٢ُ َػ ْٖ ًِ ك٢ ػ ُ٘ اُّ٘ب ، ٫ٝ  ٣َْجؾُش ثَْؼ ْْ هبرَُٜ ْٝ ٣وزِٞا ثِٜب أ

ْهِذ هل  َٞ ِو اُ ْٔ َّٕ اُضّب٤ِٗخَ ٖٓ ُػ ْهِذ، ٝأَ َٞ َٜنا اُ ًُ ثِ ِٕ رُوب َْٗب َّٕ َؽ٤بحَ ا٩ِ و٣َّخَ ٣َْلُهٕٝ أَ َْ ْ٘غُي ػ٬ًٔ ٣ُل٤ُل اُجَ رُ

 ِٕ َْٗب َوا٩ ْٔ َٖ هبٍٞا ُػ ؼواِء اَُّن٣ ُّْ ْٖ ٤َِٛؼِخ اُ ِٓ  َٕ ؼواِء أَْؽٔل ّٞه٢ ًب ُّْ ََّ أ٤َٓو اُ لٟ اَُؾ٤بِح، ََُٝؼ َٓ

ِٕ ثبُضّٞا٤ٗٞاُلَّهبئِن، َْٗب ِو ا٩ ْٔ ًِ ُػ ُْٔبٍػ ا٠ُِ ه٤ب ا٢ٗ ٝاُلَّهبئِن، ك٢ اِ  ثبُضَّٞ

ؼواء ُّْ  : هبٍ أ٤ُٓو اُ

َّٕ اَُؾ٤بحَ َكهبئٌِن ٝصَٞاِٗــــــ٢كَ  ِِْت أُْوِء هَبئِــــــَِخٌ َُٚ             ا  هّبُد هــــَ

ٌو صَب٢ٗ ْٔ ِٕ ُػ َْٗـــــــب ُو ُِ٪ ًْ َوٛب            كبُنِّ ًْ رَِي ِم ْٞ َٓ ـــَي ثَْؼَل  َِ  كبْهكَْغ َُِْ٘ل

ْٖ َف٤ْوٍ  ِٓ  ُٚ ُٓ لٟ ٓب ٣ُوَلِّ َٔ ًُ ثِ ِٕ ٣ُوب َْٗب ُو ا٩ ْٔ ضَِِِخ ك٠  كَؼُ ْٓ َع ا٧َ َٝ َوَة اُؼَُِٔبُء أَْه َٙ هَْل  َٝ و٣َّخ. َْ ٍْ ٣٘لغ ُاُجَ ِْ ِٝػ

جخ،ٝك٢ اُؾل٣ش اُْو٣ق :  ٍَ ُٔواعؼخُ ٝأُؾب َُ ٝاُ ُّٓ ْهِذ اُلواؽ َؽ٤ُْش اُزل٤ٌو ٝاُزَّؤ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ْل٤َِِّخ ا٩ِكبَكحَ  ًَ

ِو  ٌُّ َّٕ ثبُزَّل ْؼ٠٘ أَ َٔ ٍّ )ٝاُ ُِْق ػب ُٕ ا٠ُِ كهبئِِن )رل٤ٌو ٍبػخ ف٤وٖٓ ػجبكح أَ َُ ا٩َِٗب ِٖ َ٣ َِ ُّٓ ٝاُزَّؤ

ُّ اُلَّه٤ُن اَُّن١  َٛنا اُِّ٘ظب . ِّ ٤ئِخٝاُِّ٘ظب ِْ٘غ ٝاُزَّٜ ُّٖ ، ٝهلهح ا٩ػغبِى ا٠َُٜ٩ِ، ك٢ اُ ِٕ ْٞ ٌَ ْؼِوكَِخٝأْفجبِه اُ َٔ اُ

 َٕ ب ًَ َٝ ٍُئا٫ً،   ُٚ ََ ٍَ َْٗل ؤَ ٍَ َْ٘لٓب  َٜو (اٍؾن ٤ٗٞرٖ) ِػ ّْ ِْ ا٧ ْٗزجبَٙ اُؼبُِ زَوَػ٠ ا ٍْ ِٚ، ٝك٢  ا ْهِذ كَواِؿ َٝ ك٢َ 

 ٍَ ٌْ َّ ِٗ ك٢  وُٜ َػ٠ِ ا٧ْه َْ ٢؟ُِٝٔبما رَ ٍِ َم َهْأ ْٞ وََطِذ اُزُّلبَؽخُ كَ ٍَ ٍو ٝثَْؾٍش، ُِٔبما  ٌُّ ٍَ ٝرَل ُّٓ ؽبَُِخ رَؤَ

ٍِ رِ  ْٖ ِف٬ ِٓ ؟ ُِٝٔبما ٫ رَْورلُغ ا٠ُ أَْػ٠ِ؟ ٝ ٍِ ٔب ِّْ ِٖ أٝ ماَد اُ َْ٘ؾِوُف ماَد ا٤َٔ٤ُ ؟ ُٝٔبما ٫ رَ ِي َػِٔٞك١ٍّ

ُٕ ثِٜب  َْٗب ْٕ ٣َزََقط٠ّ ا٩ِ ٤ِّخ، اَُّز٢ ََٗغَؾْذ رَطج٤وبرُٜب ك٢ أَ ِٙ ََ ا٠ُِ َٗظَو٣َِّخ اُغبِمث٤َِِّخ ا٧ْه َٕ َٝ ئَِِِخ  ٍْ ؽبِعَي ا٧َ

، َٝؽَوًخ  اِد اُز٢ رَجُؼ ك٢ اُلَٚبِء اُقبِهع٢ِّ ًَِت ٝأُغوَّ َٗ ٝاُؤَو ٝاٌُٞا لبً ا٧ْه ِْ ٌْ زَ َْ ُٓ اُلَٚبِء، 

وْ  َٔ ٍِ اُ و اٗزوب ٌُّ ٍٜ ٌَُّ٘ٚ ػ٤ٌٔن، َُْٝؾظَِخ رَل ٍَ ث٤ََ ُّٓ َ ْٖ رَؤ ِٓ َُّ مَُي عبء  ِٖ َٝؿ٤ِْوٛب، ً لُ َُّ ًجبِد ٝاُطّبئواِد ٝاُ

.ا َٖ َِّ اُؼَُِٔبِء اُ٘بث٤ِٜ ِغ ٍِ َوُٙ ك٢  ًْ و٣َّخَ، َٝفََِّل ِم َْ ِٚ؛ كَؤَكبَك اُجَ هَذ كواِؿ َٝ ََّ ك٤ٜب ٕبِؽجُٜب  ـَ زَ ٍْ ب ٕبِكهٍَخ، ا َّ٘ٗ

َٛنا ٣َْغٔ ْٕ ثَْؼَل  ب ٫ثلَّ أ ْ٘لَُغ ٣ٝل٤ُل، اَّٗ٘ هبِد كَواِؿ٘ب ك٤ٔب ٣َ ْٝ َُّ أ ـِ زَ َْ ٤َْق َٗ ًَ ٓبً،  ْٝ ٘ب َك ََ ْٗلُ ٍَ أ ؤَ َْ َٗ ْٕ َُ ثِ٘ب أَ

ئّكاٛب ُٓ َٖ ثَِؾو٤وٍَخ  ِٓ  ى ُٗئ

ْغَوٟ اَُؾ٤بِح، ٝ)  َٓ ٍٖ هَْل ٣ُـ٤ُِّو  َؼ٤ّ ُٓ ٢ٍْء  َّ ٍّ ُِز٘ل٤ِن  ْٞ َ٣ ََّ ً ُٔ َّٖ ِٖ ٣ُق َٓ َٖ اُيَّ ِٓ َّٕ ه٬٤ًَِ  ب ا َّٔ ِٓ  ََ َٚ ٣َْغؼُِٜب أْك

ٔب َٗزََق٤ََّ ِٓ ،ٝأهه٠  َّٖ  ( ٗظ

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

 التخفٌؾ عن النفس، الراحة واالستجمام الترفٌه ٌفتش ٌبحث

 مإخرة)×( مقدمة، أوائل )ج( طالئع  طلٌعة تتم ، تقضى ، تنهى تنجز



 

 ٕ 

 الصٌت )ج( أذكار الذكر إشارة سرٌعة إلماح

 التدبر التفكر / التؤمل أقبح )×(أجمل  أروع

 اإلعداد والتؤهب لألمر التهٌئة إعادة النظر فً األمر المراجعة

 ٌتعثر)×( ٌتعدى ، ٌتجاوز  ٌتخطى ؼفلة)×( تٌقظ ، فطنة  انتباه

 الؽافلٌن)×( األذكٌاء )م( النابه   النابهٌن فاصل )ج( حواجز حاجز

 ٌعٌن ، ٌحدد ٌخصص نتٌجتها ، مضمونها مإداها

 نفر)×( لفت ، جذب  استرعى ٌجهلون)×( ٌعلمون  ٌدرون

 )ج( النظم و األنظمة النظام )م( المجرة المجرات

 ٌقبح)×( ٌحسن  ٌجمل تقدر تقاس

 أسوأ / المإنث : فضلى)×(  أفضل )ج( حقائق حقٌقة

 -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب :

 اذا ؟ عم ٌبحث الناس ؟ ولماذا؟ وما رأٌك فً تصرؾ هإالء الناس ؟ ولم: س

 ٌبحث الناس عن وسائل للترفٌه والتسلٌة ؛ لكً ٌقضوا بها أوقاتهم. -

 وهذا تصرؾ ؼٌر سلٌم ألنهم ٌجهلون قٌمة الوقت وأهمٌته . -

 ما الجمال فً قوله : ) ٌقتلوا بها أوقاتهم ( ؟ وعالم ٌدل هذا التعبٌر ؟  :س

 رٌمة .  صور األوقات بؤشخاص تقتل ، وٌدل على أن تضٌٌع الوقت ٌعد ج -

ألنه بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة  -: لماذا ٌحثنا الكاتب على التفكر ؟   س

 اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌئة والنظام . 

 ٌقاس عمر اإلنسان بما ٌقدمه من خٌر وعلم ٌنفع البشرٌة .  -: بم ٌقاس عمر اإلنسان  ؟ س

 ة التً ٌحرص أمٌر الشعراء على ترسٌخها فً أذهاننا ؟ ما الدعو :س

 أن عمر اإلنسان ٌقاس بالثوانً والدقائق فال بد من الحرص علٌه واستؽالله فٌما ٌنفع وٌفٌد .  -

أتفق معه فً قوله، والدلٌل على  -هل تتفق مع أمٌر الشعراء فً دعواه ، أم تختلؾ ؟ وضح رأٌك مع االستدالل :س

 ؽل نٌوتن وقت فرؼه توصل الكتشاؾ قانون الجاذبٌة األرضٌة الذي ؼٌر وجه الدنٌا . ذلك عندما است

 : اذكر األبٌات التً قالها شوقً عن أهمٌة الوقت .  س

ــلَة   المْرء   قــَْلب   َدّقات   ــــً َدقائ ق   الَحٌاةَ  إن                  لَه َقائـ   .وَثوانـ 

ــكَ  فاْرَفعْ  ْكَرها ت كَ َموْ  َبْعدَ  ل َنْفس  ْكر              ذ  ْمر   ل إلْنســـــان   فالذِّ  .َثانً ع 

 : بم نصحنا الشاعر أحمد شوقً فً أبٌاته ؟  س

 أن نحرص على الوقت ونستؽله فٌما ٌفٌد البشرٌة بالخٌر والنفع .  -

 أن نعمل بجد واجتهاد ونترك أعماال عظٌمة تخلد ذكرانا فً الحٌاة .  -

 بالتفكر والتؤمل والمراجعة والمحاسبة .  -اإلنسان فً قضاء وقت الفراغ؟بم نصح العلماء  :س

 اذكر حدٌثا نبوٌا ٌوضح قٌمة استؽالل الوقت فً التفكر .  :س

 الحدٌث الشرٌؾ ) تفكر ساعة خٌر من عبادة ألؾ عام (  -



 

 ٖ 

إلى دقائق المعرفة وأخبار  المعنى : أن التفكٌر والتؤمل ٌصل باإلنسان س: ما المقصود من الحدٌث النبوي الشرٌؾ؟

 الكون، وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌئة والنظام.

س : فً الحدٌث الشرٌؾ " ) تفكر ساعة خٌر من عبادة ألؾ عام ( ما ٌدل على روعة التعبٌر ومتعة اإلٌجاز 

لمعرفة وأخبار الكون، وقدرة أن التفكٌر والتؤمل ٌصل باإلنسان إلى دقائق احٌث  - وإعالء قدر التفكر . وضح ذلك .

 اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌئة والنظام.

اٍزطبع اُؼِٔبء ٖٓ ف٬ٍ ُؾظبد اُزؤَٓ   - س : فً ضوء فهمك للموضوع دلل على أثر استثمار وقت الفراغ .

َ اُؼِٔبء اُج٤َٜ ٝاُؼ٤ٔن ُٝؾظبد اُزلٌو اُٖبكم ٝاٍزـ٬ٍ ٝهذ اُلواؽ ك٢ إٔ ٣ل٤ل اُجْو٣خ ٣ٝقِل مًوٙ ك٢ ٍغ

ذلك نٌوتن عندما كان فً حالة تؤمل وتفكر وسقطت علٌه التفاحة، فبحث ثم توصل إلى نظرٌة ٝٗٔٞمط  اُ٘بث٤ٜٖ

نجحت تطبٌقاتها فً أن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز الفضاء مستكشفا األرض والقمر والكواكب  الجاذبٌة األرضٌة

 .   ت المركبات والطائرات والسفن وؼٌرهاوالمجرات التً تسبح فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاال

األرض والقمر والكواكب والمجرات التً اكتشؾ  - ً : امًو ٓب اًزْلٚ ا٩َٗبٕ ثؼل رقط٤ٚ ؽبعي اُلٚبء اُقبهع٢ .

 .   تسبح فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطائرات والسفن وؼٌرها

بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقائق المعرفة وأخبار رى العلماء ؟ٌمكن اإلفادة من وقت الفراغ كما ٌكٌؾ  :س

 الكون وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهئٌة والنظام ، واكتشؾ نٌوتن قانون الجاذبٌة األرضٌة . 

سان إلى أن التفكٌر والتؤمل ٌصل باإلنحٌث  -س : بم تفسر  : تفضٌل الحدٌث الشرٌؾ التفكر على عبادة ألؾ عام ؟ 

 دقائق المعرفة وأخبار الكون، وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌئة والنظام.

 هذا النظام الدقٌق للكون.  -  ما الذي جذب انتباه إسحاق نٌوتن؟ :س

لماذا سقطت التفاحة على رأسً؟ ولماذا تسقط  -   ما األسئلة التً دارت فً رأس نٌوتن؟ وما نتٌجة ذلك؟ : س

 فً شكل عمودي؟ ولماذا ال تنحرؾ ذات الٌمٌن أو ذات الشمال؟ ولما ال ترتفع إلى أعلى؟ على األرض

 النتٌجة : اكتشاؾ الجاذبٌة األرضٌة .  -

 توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .   - ؟  ما النظرٌة لتً توصل إلٌها نٌوتن :س

 ما أثر هذه نظرٌة نٌوتن  على البشرٌة؟  :س

ن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز الفضاء مستكشفا األرض والقمر والكواكب والمجرات التً تسبح نجحت تطبٌقاتها فً أ

 فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطائرات والسفن وؼٌرها. 

 حٌن ٌستؽل وقته فٌما ٌنفع وٌفٌد البشرٌة .   : كٌؾ ٌخلد اإلنسان ذكره فً قلوب الناس ؟ س 

ذلك نٌوتن عندما كان فً حالة تؤمل وتفكر وسقطت علٌه مثال  - أهمٌة التفكر فً الكون .س : اضرب مثاالا ٌوضح 

 التفاحة، فبحث ثم توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .  

 س : كٌؾ أفادت نظرٌة الجاذبٌة اإلنسان عامة ؟ 

والكواكب والمجرات التً  نجحت تطبٌقاتها فً أن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز الفضاء مستكشفا األرض والقمرلقد  -

 تسبح فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطائرات والسفن وؼٌرها. 

 : متى ٌكون الترفٌه مضٌعة للوقت ؟  س

 إذا عطل اإلنسان عن القٌام باألعمال الواجبة علٌه ، وشؽل الكثٌر من وقته .  -

من الزمن ٌخصص كل ٌوم لتنفٌذ شًء مفٌد قد ٌؽٌر مجرى  إن قلٌال -ما أثر االستفادة من أوقات فراؼنا ؟  :س

 الحٌاة وٌجعلها أفضل مما نظن، وأرقى مما نتخٌل . 

 : لماذا ٌكون النوم ضرورٌا للكائن الحً ؟  س

 ألنه ٌجدد نشاط اإلنسان ، وٌجعله قادرا على مواصلة العمل .  -

 انتقال المركبات والطائرات والسفن وؼٌرها .  حركة -  اذكر مثاال واحدا لتطبٌقات الجاذبٌة األرضٌة .:س

.  نموذج ذلك نٌوتن عندما كان فً حالة تؤمل وتفكر  : اضرب مثاال واحدا ٌوضح أهمٌة التفكر فً الكون س

 وسقطت علٌه التفاحة، فبحث ثم توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .  



 

 ٗ 

 ع ؟ اإلنسان وقت فراؼه فٌما ٌنف: ماذا ٌحدث إذا : استؽل  س

 ج: ٌصل اإلنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌئة والنظام . 

 الحث على التؤمل والتفكٌر .  -حسن استؽالل وقت الفراغ استؽالال جٌدا .      ب -أ: ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟  س

ذ شًء مفٌد قد ٌؽٌر مجرى الحٌاة وٌجعلها أفضل مما نظن أن نإمن أن قلٌال من الوقت نخصصه كل ٌوم لتنفٌ -ج

 وأرقى مما نتخٌل

 ً : امًو اُلبئلح اُز٢ رؼٞك ػ٠ِ ا٩َٗبٕ ٖٓ اُزلٌو ٝاُزؤَٓ .

 .مبالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهئٌة والنظا -

بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة  - كاتب على التفكر ؟لماذا ٌحثنا ال :  ً

 اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهئٌة والنظام ، واكتشؾ نٌوتن قانون الجاذبٌة األرضٌة . 

رفة وأخبار الكون بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقائق المع  كٌؾ ٌستؽل اإلنسان وقت فراؼه فٌما ٌنفع ؟  :س

 وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهئٌة والنظام ، واكتشؾ نٌوتن قانون الجاذبٌة األرضٌة . 

 ) كل ذلك( إشارة إلى تطبٌقات نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة . فما هذه التطبٌقات ؟  : س

 حركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وؼٌرها .  -

. نموذج ذلك نٌوتن عندما كان  مثلة فً اإلفادة من أوقات الفراغ . اذكر نموذجا لذلكضرب العلماء أروع األ  :س

 فً حالة تؤمل وتفكر وسقطت علٌه التفاحة، فبحث ثم توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .  

لفضاء نجحت تطبٌقاتها فً أن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز ا :  لنظرٌة الجاذبٌة تطبٌقات ونتائج . وضح ذلك . س

مستكشفا األرض والقمر والكواكب والمجرات التً تسبح فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطائرات 

 والسفن وؼٌرها.

 س: ما األسئلة التً دارت فً نفس نٌوتن فً وت فراؼه ؟ 

 رورلغ ؟ ٍؤٍ ٗلَٚ : ُٔبما ٍوطذ اُزلبؽخ كٞم هأ٢ٍ ُٝٔبماُْ ر٘ؾوف أٝ -

نجحت تطبٌقاتها فً أن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز  ة الجاذبٌة األرضٌة اإلنسان عامة . وضح ذلك .س:  أفادت نظرٌ 

الفضاء مستكشفا األرض والقمر والكواكب والمجرات التً تسبح فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات 

 والطائرات والسفن وؼٌرها.

اُجؼ٘ اٍزـ٬ٍ ٝهذ اُلواؽ ك٢ اُجؾش ػٖ ٍٝبئَ ُِزوك٤ٚ  ٢َ٣ء  -٤ًق ٢َ٣ء ثؼٚ٘ب اٍزـ٬ٍ ٝهذ كواؿخ ؟  :ً

 ٝاُز٤َِخ ُوزَ اُٞهذ ٤ٙٝبػٚ ٝهل   ٣َزقلّ ٝهذ اُلواؽ ك٢ اُِٜٞ اُلبٍل ٝاُٚوه ك٢َ٤ء ُ٘لَٚ ٦ُٝفو٣ٖ 

 ٓب أ٤ٔٛخ اُٞهذ ك٢ ؽ٤بح ا٩َٗبٕ ؟   :ً 

 َ ثؼلك ا٧ٗلبً اُز٢ ٣ز٘لَٜبإٔ ؽ٤بح ا٩َٗبٕ روبً ثبُٞهذ كؼٔو ا٩َٗبٕ ٣وبً ثبُضٞا٢ٗ ٝاُلهبئن ث   -

 ثْ روبً ؽ٤بح ا٩َٗبٕ ؟ ً:

 إٔ ؽ٤بح ا٩َٗبٕ روبً ثبُٞهذ كؼٔو ا٩َٗبٕ ٣وبً ثبُضٞا٢ٗ ٝاُلهبئن ثَ ثؼلك ا٧ٗلبً اُز٢ ٣ز٘لَٜب   -

 ٓب اُن١ أُٔؼ ا٤ُٚ أؽٔل ّٞه٢ ك٢ أث٤برٚ ؟  :ً

 قِل مًو ٗلَٚ ثق٤و ٣لؼِٚ ٣ل٤ل اُ٘بً.أّبه ا٠ُ إٔ ػٔو ا٩َٗبٕ ٣وبً ثبُضٞا٢ٗ ٝاُلهبئن ٝػ٤ِٚ إٔ ٣   -

 ٓب اُن١ اٍزوػ٠ اٗزجبٙ اُؼبُْ )٤ٗٞرٖ( ٝثْ ٍؤٍ ٗلَٚ ؟   :ً

 رورلغ ؟ ٛنا اُ٘ظبّ اُله٤ن ٌُِٕٞ ٍؤٍ ٗلَٚ : ُٔبما ٍوطذ اُزلبؽخ كٞم هأ٢ٍ ُٝٔبماُْ ر٘ؾوف أٝ  -

ف٬ٍ ُؾظبد اُزؤَٓ اُج٤َٜ ٝاُؼ٤ٔن  اٍزطبع اُؼِٔبء ٖٓ  -ٓب ٗزبئظ ؽب٫د اُزؤَٓ ٝاُزل٤ٌو ػ٠ِ ؽ٤بح اُؼِٔبء ؟:ً

 ُٝؾظبد اُزلٌو اُٖبكم ٝاٍزـ٬ٍ ٝهذ اُلواؽ ك٢ إٔ ٣ل٤ل اُجْو٣خ ٣ٝقِل مًوٙ ك٢ ٍغَ اُؼِٔبء اُ٘بث٤ٜٖ.

 ٓب اُؾو٤وخ اُز٢ ٣غت إٔ ٗئٖٓ ثٜب ؟ :  ً

 ٓٔب ٗظٖإٔ ه٬٤ِ ٖٓ اُيٖٓ ٣قٖٔ ًَ ٣ّٞ ُز٘ل٤ن ٢ّء ٓؼ٤ٖ هل ٣ـ٤و ٓغوٟ اُؾ٤بح ٣ٝغؼِٜب أكَٚ ٝأهه٠  -

 َٛ ٬ُفزواػبد اُؾل٣ضخ ُ٪َٗبٕ ػ٬هخ ثبُزؤَٓ ٝاُزلٌو ؟ ٝٙؼ .  :ً



 

 ٘ 

ٗؼْ ٛ٘بى ػ٬هخ ٝص٤وخ ث٤ٖ أُقزوػبد اُؾل٣ضخ ٝرؤَٓ ٝرلٌو اُؼِٔبء كٔب ٣َٖ ا٤ُٚ اُؼِٔبء ٖٓ هٞا٤ٖٗ ٣َزقلٜٓب    -

 قزوػ٤ٜباُجؼ٘ ك٢ اُزطج٤ن ػ٤ِٜب ٝافزواع ٛنٙ أُقزوػبد اُز٢ أكبكد ا٩َٗب٤ٗخ ٝفِلد مًو ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة

ب أٝهبرْٜ، ك٬ ٣له١ ٛئ٫ء اُ٘بً ٣جؾش اُ٘بً ك٢ اُؼٖو اُؾب٢ُ ػٖ ٍٝبئَ اُزوك٤ٚ ٝاُز٤َِخ ٢ٌُ ٣وٚٞا ثٜ -:ًٔ

 إٔ ػٔوا٩َٗبٕ ٣وبً ثبُضٞا٢ٗ ٝاُلهبئن ٝإٔ اُضب٤ٗخاُٞاؽلحٖٓ ػٔو ا٩َٗبٕ هل ر٘غي ػ٬ٔ ٣ل٤ل اُجْو٣خ ٓلٟ اُؾ٤بح

 

 ٙغ ٓواكف )اُؼٖو( ، ٝٓٚبك )٣له١(، ٝعٔغ )ػٔو( ك٢ عَٔ ربٓخ. -ٔ

 ػجو أؽٔل ّٞه٢ ػٖ أ٤ٔٛخ  اُٞهذ؟ ٤ًق -ٖ    ٓب اُن١ ٣جؾش ػ٘ٚ اُ٘بً ٝٓب اُن١ ٫ ٣ؼِٔٞٗٚ. -ٕ

 اٍزطبع ٤ٗٞرٖ إٔ ٣َزـَ ٝهذ كواؿٚ ك٢ ٢ّء ٓل٤ل. ك٤ٌق ًبٕ مُي. -ٗ

 

ٗغؾذ رطج٤وبرٜب ك٢ إٔ ٣زقط٠ ا٩َٗبٕ ثٜب ؽبعي اُلٚبء َٓزٌْلب رَٕٞ ا٠ُ ٗظو٣خ اُغبمث٤خ ا٧ه٤ٙخ، اُز٢  -:ًٕ

 ا٧هٗ ٝاُؤو ٝاٌُٞاًت ٝأُغواد اُز٢ رَجؼ ك٢ اُلٚبء اُقبهع٢.

 

 ٓب ٓٚبك )٣زقط٠(؟ ٝٓب أُوٖٞك ة )اُغبمث٤خ ا٧ه٤ٙخ(؟ ٝٓب ٓواكف)اٍزٌْبف(؟ -ٔ

 ٓب أصو ٗظو٣خ اُغبمث٤خ ا٧ه٤ٙخ ػ٠ِ ؽ٤بح ٤ٗٞرٖ؟ ٝػ٠ِ اُجْو٣خ ع٤ٔؼب؟ -ٕ

 ٤ًق ٣وبً ػٔو ا٩َٗبٕ؟ ٝٓب أ٤ٔٛخ اُٞهذ ك٤ٚ؟ -ٖ

 اُلواؽ؟٤ًق ٣ٌٔ٘ي إٔ رو٢ٚ ٝهزي؟ ٝٓبما ٣٘جـ٢ ػ٠ِ ًَ اَٗبٕ ثبَُ٘جخ ُٞهذ  -٘

 
والمعنىؤن بالتفكٌر ٌصل اإلنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز اإللهى فى الصنع والتهٌئة :  ٖس

 والنظام ........."

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة :ا( 

 هما معا (      –التؤمل  –معنى التفكر    ) التدبر 

 المنظوم ( –الناظم  – النظام      ) النظمجمع 

 ( لماذا ٌحثنا الكاتب على التفكر ؟                ب

 ج( ما أثر االستفادة من أوقات فراؼنا ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 ٙ 

 

 

 

 

 كبُن اُؾت ٝاُٟ٘ٞ -ٕ
ًِ،ًؤٜٗٔب  ِّْ ا٧فو و؛ كزؾَت أٗي اٗٔب ر٘ظو ا٠ُ هطؼز٤ٖ ٖٓ اُغٔبِك ا٧ٕ اٗي ُز٘ظو ا٠ُ ؽجِخ اُؤؼ، أٝ ٗٞاح اُزَّٔ

ٍٗ ٣جبة. ٝهِٔب ٣طُٞف ثنٛ٘ي إٔ ٓب أٓبٓي فياٗزبٕ افزيٗزب ٛبهخً  َؽٖبربٕ أُوذ ثٜٔب ا٧ؽلاُس، صْ أِْٛٔزٜٔب ػ٠ِ أه

٘زظوإ اُظوَٝف أُٞار٤خ، ٝٓؼٜب ٤ْٓئخُ اُقبُن، عِّذ هلهرُٚ ٝرلث٤وٙ ٝؽٌٔزٚ، اما ثؾجِخ ؽ٣ٞ٤خً عجبهح اُوٟٞ، ر

، ٣زـّنٟ ٖٓ ا٧هٗ ٛؼبٓبً، ٣ٝور١ٞ ٖٓ ٓبء أُطِو ّواثبً، ٣َٝزٔلُّ ٖٓ اُٜٞاِء ٖٝٓ  اُؤؼ رزلزَّؼ ػٖ ػٞك ؽ٢ٍّ

َُّ ٍ٘جِ ، رؾَٔ ً ََ ٍَ ٖٓ ٍ٘بث خ ٜٓ٘بؽجبٍد ٖٓ اُؤؼ رؼّل ثبُؼْواد، ا٤ُٚبِء كبػ٤ِخً ٝٗٔبًء؛ ؽز٠ ٣٘ز٠ٜ ا٠ُ ؽٔ

ُو ٗٞاحُ اُزٔو ػٖ ػ٬ٔهٍخ ٖٓ اُ٘قَ، روكُغ هأٍٜب ُزجَِؾ ٓب ثِـْزٚ ا٧ثواُط اُؼب٤ُخُ، ٫ُٞ إٔ ٛنٙ ا٧ثواط  ًٝنُي رزلغَّ

،ََ  اُجْو٣خ ٖٓٔزخُ اُٖقِو ٫ كؼَ ُٜب ٫ٝ رلبػ

ٜب، ٖٝٓ ؿ٤ِش   ُٓ ِٗ ٛؼب َُ ك٠ عٞكٜب ٍوَّ اُؾ٤بح؛ ُزطوَؽٚ ٝأٓب اُ٘قِخُ اَُبٓوخُ كٖٔ ػ٘بِٕو ا٧ه ْو٤بٛب، رؾٔ ٍُ أَُبِء 

 َّْ َٖ ٓضوِخً ثضٔبِهٛب ؽٔواَء أٝ ٕلواَء، ًؤٜٗب ػ٘به٤ُل ا٤ُبهِٞد ٝاُنِٛت ٍبٛؼخً ك٠ ِٙٞء أٌُْ. اُِٜ ٍّ ػواع٤ ََّ ػب ً

ٌٕ ث٤ٜخ ٝٛؼّٞ ك٤ٜب ؽ٬ٝح؟! كبٗظو ٣ب أف٠ ا٠ُ اُلبهِم اُجؼ٤ل، ث٤ٖ ٓب ُٖ ؽجَّخً  ٍجؾبَٗي أٖٓ اُزواة أُٞا هْأرٚ اُؼ٤

ٌُّ ٫ٝ ٣ؼ٢، كبما ٛٔب  ٝهل ّبء ُٜٔب فبُُن إٌُٞ إٔ رٞار٤ٜٔب  -ٝٗٞاح، ًبٗزب ك٠ هإ٣خ اُؼ٤ٖ، ًؤٜٗٔب عٔبك ٫ ٣ُِؾ

َُ اُـناِء ٝأُبِء ٝاُٜٞاء ٝا٤ُٚبِء  ِٕ اَُؼغَت، ٝرُْقِوَعبٕ اُُؼغبةَ  -ػٞآ  .  رُْجِل٣َب

 

 اُِـ٣ٞبد :

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 الصلب ، المإنث : الصماء األصم بذرة )ج( نوى ، نواٌات نواة

 حجران صؽٌران )م( حصاة حصاتان تتٌقن)×( تظن  تحسب

 المناسبة ، المهٌؤة المواتٌة عمار)×( خراب  ٌباب

 تؤثٌر ، تفاعل فاعلٌة عظٌمة جبارة

 ضئٌلة)×( عظٌمة ، ضخمة  عمالقة عظمت جلت

 القصٌرة)×( لمرتفعة، العالٌة ا السامقة نمو وارتفاع نماء

 مطر )ج( ؼٌوث ، أؼٌاث ؼٌث تصل إلى تبلػ

 باطنها ، داخلها )ج( أجواؾ جوفها تخرجه تطرحه

 ؼصون )م( عرجون عراجٌن محملة مثقلة

 قبٌحة)×( جمٌلة ، حسنة  بهٌة ٌجهل)×( ٌفهم ، ٌدرك  ٌعً

 تخفٌان)×( تظهران  تبدٌان تتهٌؤ لهما تواتٌهما

 مجوفة)×(  مصمتة تمور )ج( تمر

 -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب :
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 س  :  الدرس بعنوان " فالق الحب والنوى " ما المقصود بالحب ؟ وما المقصود بالنوى ؟ 

 النوى : نواة التمر .  –الحب : حبة القمح .           -

للوهلة األولى جامدة ال نفع هً أن فً الكون أشٌاء قد تبدو  -س  :  ما الفكرة الرئٌسة التً ٌتناولها الموضوع ؟ 

 منها وال حٌاة فإذا بها بقدرة هللا ومشٌئته وأسبابه طاقة حٌوٌة جبارة القوى . 

المثال األول : حبة القمح الجافة التً تتحول  -أس  :  ضرب الكاتب مثالٌن من الطبٌعة لتؤكٌد فكرته . فما هما ؟ 

 إلى سنابل فً كل سنبلة مائة حبة مفعمة بالحٌاة . بمشٌئة الخالق وقدرته وأسبابه من ماء وضوء وهواء 

 المثال الثانً : نواة التمر التً تحولت إلى نخلة سامقة ذات عراجٌن كؤنها عناقٌد الٌاقوت والذهب .  -ب

مظاهر قدرته عز وجل فً إخراج النبات الحً من حبة القمح  -  س  : ما مظاهر القدرة اإللهٌة فً الدرس ؟

 جافتٌن . ونواة التمر ال

 س  : ما المطلوب منا عند مشاهدة مظاهر قدرة هللا تعالى  ؟  

 واجتنابنا لنواهٌه .   -عز وجل  –أن ٌزداد إٌماننا وامتثالنا ألوامر هللا -

ٌنظر اإلنسان إلى حبة القمح ونواة التمر على أنهما قطعتان  -س : كٌؾ ٌنظر اإلنسان لحبة القمح ونواة التمر؟ 

 صم األخرس كؤنهما حصاتان ألقٌت بهما األحداث ثم أهملتهما على أرض خراب.من الجماد األ

 س  : بم شبه الكاتب حبة القمح ونواة التمر؟ وعالم ٌدل ذلك؟ 

شبه الكاتب نواة التمر وحبة القمح فً عٌن اإلنسان العادي بحصاتٌن ألقت بهما األحداث ثم أهملتهما على أرض  -

 لى أن الكثٌر من الناس ال ٌتؤملون فً األشٌاء الموجودة فً الكون.ٌدل هذا التشبٌه ع -خراب. 

ٌراهما اإلنسان قطعتٌن من الجماد األصم أو  -س : ماذا تحسب عندما تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر؟ 

 حصاتٌن ألقت بهما األحداث ثم أهملتهما على أرض خراب وقلما ٌطوؾ بذهنه أنه أمام خزانتٌن اختزنتا طاقة

 حٌوٌة جبارة القوى، تنتظر قدرة هللا تعالى فً الظروؾ المناسبة لتتحرر.

 بؤنها قطعة من الجماد األصم . -س : بم وصؾ حبة القمح قبل وضعها فً األرض ؟

تتفتح الحبة عن عود حً محمل بالسنابل تحمل كل سنبلة  -س : كٌؾ تصٌر حبة القمح عند وضعها فً األرض ؟ 

 تعد بالعشرات : وذلك بقدرة هللا وبفعل الظروؾ المناسبة  .  منها حبات من القمح 

 س :  كٌؾ ٌرى الكاتب حبة القمح ونواة التمر ؟ 

 ٌراهما خزانتٌن اختزنتا طاقة حٌوٌة جبارة القوى، تنتظر قدرة هللا تعالى فً الظروؾ المناسبة لتتحرر. -

 س : ما الذي تنتظره حبة القمح ونواة التمر؟

 عالى جلت قدرته وتدبٌره وحكمته فً الظروؾ المناسبة.قدرة هللا ت -

 س  : تؽٌرت النظرة للحبة فً المرة الثانٌة عنها فً المرة األولى . فما تعلٌلك لذلك ؟ 

فً المرة األولى كانت مثل الجماد األصم أما فً المرة الثانٌة تفتحت الحبة عن عود حً محمل بالسنابل تحمل  -

 القمح تعد بالعشرات : وذلك بقدرة هللا وبفعل الظروؾ المناسبة  .   كل سنبلة منها حبات من

أنهما خزانتان اختزنتا طاقة حٌوٌة جبارة  -س : ما حقٌقة حبة القمح ونواة التمر ؟ ومتى تنكشؾ تلك الحقٌقة ؟

 القوى، وتنكشؾ هذه الحقٌقة بقدرة هللا تعالى وتوافر  الظروؾ المناسبة.

حٌث تتفجر نواة التمر عن عمالقة من النخل ترفع رأسها تبلػ ما  - فً نواة التمر ؟س : كٌؾ تتجلى قدرة هللا

بلؽته األبراج الشاهقة ، وهذه النخلة السامقة تستمد من عناصر األرض طعامها ومن ؼٌث السماء سقٌاها حاملة 

اقٌد الٌاقوت والذهب فً جوفها سر الحٌاة ؛ لتطرحه كل عام عراجٌن مثقلة بثمارها حمراء وصفراء كانها عن

 رساطعة فً ضوء الشمس  فسبحانك اللهم .

النخلة تحمل فً جوفها سر الحٌاة ؛ لتطرحه كل عام عراجٌن  -س : ما الفرق بٌن النخلة وبٌن األبراج البشرٌة ؟ 

 مثقلة بثمارها، أما األبراج فهً مصمتة ال فعل لها وال تفاعل . 

 

 ض . وضح ذلك . س : العالقة وطٌدة بٌن النواة واألر
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تتفجر نواة التمر عن عمالقة من النخل ترفع رأسها تبلػ ما بلؽته األبراج الشاهقة ، وهذه النخلة السامقة تستمد  -

 من عناصر األرض طعامها ومن ؼٌث السماء سقٌاها حاملة فً جوفها سر الحٌاة .

 الصخر ال فعل لها وال تفاعل "  س: ما المقصود بقول الكاتب : " لوال أن هذه األبراج البشرٌة مصمتة

 ٌقصد أنها بال فاعلٌة وبال نماء .  -

 من عناصر األرض طعامها ، ومن ؼٌث السماء سقٌاها .  -س : من أٌن تستمد النخلة طعامها وشرابها ؟    

 تحمل فً جوفها سر الحٌاة .  -س  : ما الذي تحمله النخلة فً جوفها من أسرار ؟ 

 ادر النخلة السامقة ، وما ٌترتب على ذلك من آثار . وضح ذلك .س : ٌعرض الموضوع مص

النخلة السامقة تستمد من عناصر األرض طعامها ومن ؼٌث السماء سقٌاها حاملة فً جوفها سر الحٌاة ،  -

 لتطرحه كل عام عراجٌن مثقلة بثمارها حمراء وصفراء كانها عناقٌد الٌاقوت والذهب رساطعة فً ضوء الشمس 

تحمل النواة سر الحٌاة حٌث تتفجر منها نخلة حٌة سامقة  -ؾ تحمل نواة التمر فً جوفها سر الحٌاة ؟ س : كٌ

 تخرج كل عام عراجٌن مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء . 

 صور الكاتب عراجٌن التمر فً النخلة بعناقٌد الٌاقوت والذهب .  - س  : بم شبه الكاتب عراجٌن التمر؟

 عراجٌن مثقلة بنفسها حمراء أو صفراء   -لنخلة كل عام ؟ س  :  ماذا تطرح ا

    -عز وجل -ٌدل على تنوع الثمار وإبداع الخالق  -س  : عالم ٌدل التعبٌر بـ)حمراء أو صفراء(؟ 

 س : مم تعجب الكاتب؟ وعالم ٌدل ذلك؟  

 قدرة هللا العظٌمة .  ٌدل ذلك على  -تعجب الكاتب من بدٌع صنع هللا، والرإٌة السطحٌة لنا لألشٌاء  -

 ٌوحً بعظمة قدرة الخالق .  -س  : بم ٌوحً قوله : " تحمل فً جوفها سر الحٌاة " ؟  

 المحافظة علٌها وال نعبث بها .   -س : ما واجبك نحو األشجار واألزهار فً األماكن العامة ؟  

 اؾ الحقائق الخفٌة . التؤمل فً الكون ٌساعدنا على اكتش - ٔس : ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟ 

 ضرورة التوكل على هللا واألخذ باألسباب فً كل شئون حٌاتنا .  -ٕ

   وجوب شكر هللا على نعمه علٌنا . - ٗقدرة هللا فً إخراج الحً من المٌت .  - ٖ

 ماذا تعرؾ عن الدكتور / زكً نجٌب محمود كــــــــاتب المقال ؟

تخرج فً كلٌة 9ٓ٘ٔصر ولد بقرٌة مٌت الخولً  فً دمٌاط  زكً نجٌب محمود فٌلسوؾ و أدٌب مصري معا

اآلداب جامعة القاهرة وله العدٌد من المإلفات الفلسفٌة وكان ٌلقب باسم أدٌب الفــالسفة و فٌلسوؾ األدبـــــاء 

 .99ٖٔألنه كتـب فلسفتــه بؤسلوب أدبــً توفً سنة 

 مناقشة 

،كؤنهما األصمِّ  الجماد   من قطعتٌن إلى تنظر إنما أنك فتحسب مر؛الت   نواة أو القمح، حبة   إلى لتنظر إنك -:ٔس  األخرس 

، بهما ألقت َحصاتان  طاقةا  اختزنتا أمامك خزانتان ما أن بذهنك ٌطوؾ   وقلما .ٌباب أرض   على أهملْتهما ثم األحداث 

 وحكمته ه وتدبٌرهقدرت   جلّت الخالق، مشٌئة   ومعها المواتٌة، الظروؾَ  تنتظران القوى، جبارة حٌوٌةا 

 ما جمع )حبة( وما مرادؾ )ٌباب( وما مضاد )جبارة( ؟ -ٔ

 كٌؾ ٌنظر اإلنسان إلى حبة القمح ونواة التمر؟ -ٕ

 دلل الكاتب على أن نظرة كثٌر من الناس لحبة القمح ونواة التمر ؼٌر صحٌحة. وضح. -ٖ

 لتمر بمشٌئة اإلله القدٌر؟ماذا ٌحدث إذا ما توافرت الظروؾ المناسبة لحبة القمح ونواة ا -ٗ

ْقٌاها، تحمل  فى جوفها سر  الحٌاة؛  -:ٕس وأما النخلة  السامقة  فمن عناصر  األرض  طعام ها، ومن ؼٌث  السماء  س 

ها حمراَء أو صفراَء، كؤنها عناقٌد  الٌاقوت  والذهب  ساطعةا فى ضوء  الشمس  لتطرَحه كل  عام  عراجٌَن مثقلةا بثمار 

 دؾ )السامقة( ومضاد )مثقلة( فً جملتٌن تامتٌن.ضع مرا -ٔ

 ؟ لنخلة السامقة؟ وما الفرق بٌنهمابم شبه الكاتب ا -ٖكٌؾ تعود الحٌاة للنخلة؟ وماذا تحمل فً جوفها؟-ٕ



 

 9 

 

 

  الحمامة المطوقة -ٖ

 الصٌاد و الؽراب 

ذلك المكان زعموا أنه كان بإحدى مدن فارس مكان كثٌر الصٌد ٌتردد علٌه الصٌادون، وكان فً 

ر بصٌاد قبٌــــح المنظر،  شجرة كثٌرة األؼصان فٌها عش ؼراب، فبٌنما كان الؽراب فً عشه إذ َبص 

على كتـفه شبكة وفً ٌده عصا مقبالا نحو الشجرة فخاؾ الؽراب وقال: لقد جاء هذا الرجلَ إلى هذا 

 المكان إما لقتلى أو لقتل ؼٌري ، فعلى أن أراقبه حتى أنظر ماذا ٌصنع

 اصطٌاد الحمامة ونجاتها 

نصب الصٌاد شبكته ونثر علٌها الَحب وكمَن قرٌباا منها ، فلم ٌلبث إال قلٌالا حتى مرت به حمامــــة 

قة وكانت سٌدة الحمام ومعها حمام كثٌر فعمٌت هً وصاحباتها عن الشبكة فوقعن  ٌ قال لها المطو 

ٌاد فرحاا مسروراا، فجعلت كل حمامة تتلجـــلج على الَحب ٌلتـقـطنه فؤمسكت بهن الشبكة وأقبل الص

فً َحَبائلها وتلتمس الخالص لنفسها، قالت الحمامة المطـــوقة: ال تخـــاذلن فً المحاولة وال تــكن  

نا  نفــــــس إحداكن أهم إلٌها من نفس صاحبتها، ولكن نتعاون جمٌعاا ونطٌر كطائر واحد فٌنجو بعض 

 وثبة واحدة فقلعن الشبكة وعلون بها فً الجو ببعض، فجمعن أنفسهن ووثبن

 الفؤر ٌخلص الحمائم من الشبكة 

فقال الؽراب: ألتبَعهن وأنظر ما ٌكون منهن . قالت الحمامة المطوقة : فً المدٌنة فؤر صدٌق لً ، 

 فلو ذهبنا إلٌه قطع عنا هذه الشبكة ، فذهبت الحمائم إلٌه وكان مختبئا ، فنادته الحمامة المطـوقة

 باسمـــــه

فقال لها : من أنت ؟ قالت : أنا خلٌلتك المطوقة . فؤقبل إلٌها الفؤر ٌسعى فقال : ما أوقعك فً هــذه 

الورطة ؟ فقالت له : أسرعنا إلى الحب ولم نر الشبكة ، وهذا هو الذي أوقعنا فً هذه الورطة ، وهذا 

فقالت له المطوقة: ابدأ بقطع عقد سائر  قدرنا فؤخذ الفؤر ٌقرض العقد التً فٌها الحمامة المطوقة ،

الحمام، وبعد ذلك أقبل على عقدي. وأعادت علٌه ذلك مراراا وهو ال ٌلتـفت إلٌها، فلما أكـــــثرت علٌه 

ً  كؤنك لٌس لك فً نفسك حاجة وال لك علٌها شفقة وال ترعٌن لها  القول قال لها: لقد كررت القول عل

بدأت بقــطع عــــقدي أن تــمل وتكسل عن قــطع ما بقــً، وعرفت  أنك حقاا. قالت: إنً أخاؾ إن أنت 

أنت بدأت بهن قبلً وكنت أنا األخٌرة لم ترض وإن أدركك الفتور أن أبقى حبٌسة فً الَشبكة . قال 

هذا مما ٌزٌد الرؼبة فٌك والمودة لك، ثم أخذ الفؤر فً قرض الشبكة حتى فرغ منها. فانطلقت  الفؤر 

 وحمامها معهاا   المطوقة 

  الدرسأضواء على 

فى مدٌنة من مدن فارس وفى مكان كثٌر الصٌد ٌؤتى إلٌه الصٌادون من كل مكان وكان هناك ؼراب  -

فى عشه على شجرة كثٌرة األؼصان وشاهد صٌادا قبٌح المنظر مقبال نحو الشجرة فظن أنه قد جاء 

  ؟لقتله أو قتل ؼٌره فقرر مراقبته لٌعرؾ ماذا ٌصنع



 

 ٔٓ 

نصب الصٌاد الشبكة ووضع علٌها البذور واختبؤ بعٌدا ٌرقب الشبكة ومرت الحمامة المطوقة   -

وصاحباتها فنزلن لٌؤكلن الحب فوقعن فى الشبكة وأقبل الصٌاد على الشبكة مسرورا وأخذت 

الحمامة تتحرك فى الشبكة وتبحث عت طرٌقة تتخلص بها من الشبكة ورأت أن التعاون هو سبب 

طلبت من صاحباتها القفز مرة واحدة ونجحت الحمامة فى التخلص هى وصاحباتها من النجاة و

  .الشبكة وطارت فى الجو

لجؤت الحمامة المطوقة إلى الفؤر فهو صدٌق لها لٌخلصهن من الشبكة وسؤلهن الفؤر عن سبب - 

ندما بدأ الفؤر الوقوع فى الشبكة فقالت الحمامة أسرعنا إلى الحب ولم نر الشبكة وهذا قدرنا . وع

ٌقطع عقدة الحمامة المطوقة أسرعت إلٌه وطلبت منه أن ٌقطع عقد بقٌة الحمام وكررت طلبها له 

أنه إذا بدأ بها  فتعجب الفؤر من إٌثار الحمامة لصاحباتها فسؤلها عن ذلك وأوضحت له أسباب ذلك 

الحمامة حبٌسة فى  فسوؾ ٌمل وٌكسل عن قطع عقد الحمام وإن بدأ بالحمام فلن ٌرضى بؤن تظل

  .السبكة ألنها صدٌقته فقال لها الفؤر هذا ما ٌزٌد الرؼبة فٌك والمودة لك

 تعبٌرات جمٌلة
  .وكثرة الحٌوانات والطٌور به ٌتردد علٌه الصٌادون :تعبٌر ٌدل على كثرة الصٌادٌن -ٔ 

  .على كتفه شبكة وفى ٌده عصا :تعبٌر ٌدل على استعداد الصٌاد-ٕ 

  .ٌدة الحمام : تعبٌر ٌدل على المكانة الرفٌعة التى وصلت إلٌها الحمامةوكانت س-ٖ 

 .تعبٌر ٌدل على اللهفة فى تناول الطعام والفاء تفٌد السرعة فوقعن على الحب :  -ٗ 

  .فجعلت كل حمامة تتلجلج فى حبائلها : تعبٌر ٌدل على قوة اإلمساك بالشبكة-٘ 

  .تهى ؼرضه الحث على العملال تخاذلن فى المحاولة : أسلوب - ٙ 

  .كؤنك لٌس لك فى نفسك حاجة : تعبٌر ٌدل على نكران الذات-7 

 أدركك الفتور: شبه الفتور باإلنسان حٌن ٌدرك شٌئا فاته-8

 لم ٌلبث إال قلٌال : أسلوب مإكد بالنفى ) لم ( واالستثناء ) إال ( ؼرضه التخصٌص والتوكٌد-9

 : أسلوب استـفـهام ؼرضه التعجب والدهشةما أوقعك فى هذه الورطة ؟ -ٓٔ 

وال تكن نفس إحداكن أهم إلٌها من نفس صاحباتها : أسلوب نـهى ؼرضه النصح -ٔٔ 

 واإلرشــاد،وهو تعبٌر ٌوحى باإلٌــثار والتعاون

 

 ما واجب الحاكم تجاه شعبه ؟ -ٔ

 اإلجابة

ا  ٌّا أن ٌفضل  -نفعه عند الشدائد أن ٌحظى بصداقات ت -واجب الحاكم تجاه محكومه : أن ٌكون ذك

ا -مصلحة الرعٌة على مصلحته الخاصة ، وٌتفانى فى سبٌل الشعب  ٌا ا متؤن   .أن ٌكون مفكرا

 ما العنوان األفضل لهذا النص ؟- 

 

 :( استخرج من الكشاؾ معانى الكلمات التى تحتها خط فٌما ٌلى أ   

  .نثر علٌها الحب- 

  .كل حمامة تتلجلج- 



 

 ٔٔ 

  .ى المحاولةال تخاذلن ف- 

  .أنا خلٌلتك- 

  :ب ( ناقش زمالءك ومعلمك فى معانى العبارات اآلتٌة 

  .َعلَى  أن أراقبه حتى أنظر ماذا ٌصنع- 

  .وقعن على الحب- 

  .نطٌر كطائر واحد 

  .ابدأ بقطع عقد سائر الحمام 

  .: رمى به متفرقاا نثر -  

  .تتلجلج : ترتبك فى حبال الشبكة- 

  .: تتركن التعاونخاذلنت 

  .: صاحبتكخلٌلتك 

 

علَى  أن أالحظه ، وأتتبع حركاته وسكناته بكل دقة ؛ « : أراقبه حتى أنظر ماذا ٌصنع  على  أن -  »

  .ألعرؾ ما ٌرٌد أن ٌفعل

  .أى هبطن على الحب ٌلتقطنه ، فؤمسكت بهن الشبكة« : وقعن على الحب -   

ا لنرتفع فى الجو ، وال نتخاذل « : حد نطٌر كطائر وا - أى نطٌر بالشبكة َدْفَعةا واحدة ونتعاون جمٌعا

  .فى المحاولة

طلبت المطوقة من الفؤر أن ٌبدأ بقطع عقد الشبكة التى بها الحمام « : ابدأ بقطع عقد سائر الحمام -

  .قبل عقدها

 

  :، وناقش ما ٌلى اقرأ النص قراءة صامتة

 

 ( أٌن حدثت هذه القصة ؟ أ   

 ب ( َمْن أشخاص هذه القصة ؟ وَمْن الذى أعجبك منهم ؟ 

 جـ ( ماذا تعرؾ عن مإلؾ هذه القصة ؟ 

 ( ما الذى دفع الحمامة للبحث عن الفؤر ؟ د  

 ( ما المؽزى من هذه القصة ؟ هـ

ا رأٌك لو كنت  ( أمرت الحمامة الفؤر بقطع عقد الحمام أوالا ، ثم و بقطع عقدها ، وضح ذلك مبٌنا

  .مكانها

زعموا أنه كان بإحدى مدن فارس مكان  كثٌر الصٌد ٌتردد علٌه الصٌادون ، وكان فى ذلك المكان  »

راب ، فبٌنما كان الؽراب فى عشه إذ بصر بصٌاد قبٌح المنظر ،  شجرة  كثٌرة  األؼصان فٌها عش ؼ 

ا م   . «قبالا نحو الشجرةعلى كتفه شبكة وفى ٌده عصا

  :( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن لما ٌلى أ   

  )إٌران -الجزائر  -تقع فى :) الٌمن « مدن فارس  -  »ٔ



 

 ٕٔ 

صّى  -عصوان « :) عصا » جمع  - ٕ   )عصٌان -ع 

ا « :) مقبالا » مضاد  - ٖ ا  -مسرعا ٌا ا -متؤن   )مدبرا

 صٌاد ؟ وماذا فعل ؟ب ( لماذا خاؾ الؽراب عندما أبصر ال

 جـ ( كٌؾ وقعت المطوقة وصاحباتها فى الشبكة ؟ وماذا فعلت المطوقة ؟ 

( تتكون القصة من : أشخاص ، وأحداث ، وعقدة ، وحل ، ومكان ، وزمان . طبق هذه العناصر  د 

  .على قصة الحمامة المطوقة

 

 

 

 ٖـ٤وحأُْوٝػبد اُ -ٗ
 ًّٔ ُ٘ رئكِّٟ أُْوٝػبُد اُٖـ٤وحُ كًٝها ٜٓ ب ك٠ ا٫هزٖبك ا٠ُِّ٘ٛٞ ٌُض٤و ٖٓ اُلٍٝ: أُزولٓخ ٝاُ٘ب٤ٓخ، ُٝول ؽوَّوْذ ثؼ

ُٜب ٖٓ هٟٞ اٍز٤ً٬ٍٜخ ا٠ُ هٞح ٓ٘زغٍخ ؿ هَّبُخ؛ ثلَٚ  ّٞ ب ؽ ّٔ ِٓ ٍَ اُؼوٞك ا٧ف٤وِح؛  اُلٍٝ ا٣ٞ٤ٍ٥خ اٗغبىاٍد ٛبئِخً ف٬

َّ اُقبٓبِد أُزبؽخ، ٓجزٌو ُّ ٓغ ٝكوحِ ا٫ٛزٔبّ ثبُٖ٘بػبد اُٖـ٤وح، اُز٠ رَزـ ح أٍب٤َُت رٌُ٘ٞٞع٤خً عل٣لح، رز٬ء

ا٣٧لٟ اُؼبِٓخ ٩ٗزبط ٍٍِغ رورجٜ ثبُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُِخ ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ، ًبُٖ٘بػبِد: اُـنائ٤ِخ، ٝا٤َُ٘غ٤ِخ، ٝأُؼل٤ِٗخ، ٝاُز٠ 

َُ اُٖ٘بػبُد اُزو٤ِل٣خُ  ٌ َْ ب رِج٢ِّ ٓزطِجبِد ا٧ٍٞاِم أُؾ٤ِخ ٝاُزٖل٣ِو ا٠ُ ا٧ٍٞاِم اُقبهع٤ِخ. ٝرُ ًّٔ ِٜ ُٓ ٖٓلًها 

َُ ك٠ اٗزبِط اُؼل٣ِل ٖٓ أُ٘زغبِد  ِه، اُن١ ٣زٔض ِّٞ ّْ ثزواِس َٖٓو اُْؼج٠ِّ اُؾ٢ِّ أُزط ُِْٔوٝػبِد اُٖـ٤وِح، اُز٢ رٜز

ِٕ ٝاُلقبهِ  ِِ ٝأُؼبك  أُز٤ِّٔيِح ك٠ اُيفوكِخ ٝاُ٘و

ٌِ ٝأُلوّٝبِد اُوط٤ِ٘خ ٝاُٖٞك٤ِخ، ٝاُغِِٞك، ٝأُٖ٘ٞػبِد اُقْج٤ِخ ٝاُٖلك٤ِخ ٝ اُوفبّ، ٝٓٞاكِّ اُج٘بِء، ٝا٬ُٔث

 ٍِ ِّ رٞاعَلٛب ٌٝٓبَٗزٜب فبهَط اُج٬ِك ٖٓ ف٬ ًَّلد ػ٠ِ اُلٝا اُزو٤ِل٣خ ٝاُٖ٘بػبِد اُزطو٣ي٣َِّخ اُؾو٣و٣خ ٝؿ٤وٛب، ًٔب أ

ِح أهطبٍه أع٘ج٤ٍخ: أٝهث٤ٍخ ٝػوث٤ٍخ. ٠ٛٝ رٔضَِّ ْٗبٛبً اعزٔب م ك٠ ػلَّ َّٞ ََ ََّ ٓ٘زغبرِٜب اُز٠ ًبْٗذ ٝٓبىاُْذ رُ ػ٤ًّب، ظ

٣ؾزلعُ ثٌٔبِٗخ فبٍٕخ، ٍٞاء ثبَُ٘جِخ ُِؾوك٤٤ٖ، أٝ أُٞا٤ٖ٘ٛ أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ ٓ٘بكِؼٜب، أٝ ثبَُ٘جِخ ُِلُٝخ اُز٠ 

ز٤ٍَِّٔي؛ ُٔب ٣ئك٣ٚ ٖٓ ٝظبئَق: اهزٖبك٣ٍخ ٝاعزٔبػ٤ٍخ ٝصوبك٤خ ٝآزياعٚ  ُٓ ٝ ٍّٓ ؽظ٢ ُل٣ٜب ٛنا اُْ٘بُٛ ثزول٣ٍو فب

ِٖ ثٔقزِق ٓظبِٛو اُؾ٤بِح ٝاُؼٔوا َِ ا٧كواِك ٝرؾ٤َ ، ٝهكِغ َٓزٟٞ أُؼ٤ْخ، ٝى٣بكِح كف َِ ِٓ اُؼٔ ، ٝ رٞك٤و كو ِٕ
ُٔ ك٠ ٕـِو  ، رزِق َٔ ، ٤ًٝل٤خ اُز٤ٔ٘خ ا٫عزٔبػ٤خ. ٣ٝز٤ٔي أُْوُٝع اُٖـ٤ُو ثؼلح فٖبئ ّٟ أَُزٟٞ ا٫هزٖبك

ٍَ ًج٤ ُ ٫ ٣ؾزبُط ا٠ُ َٓبؽٍخ ًج٤وٍح ٧كاء ْٗبٛٚ، ٫ٝ ٣ؾزبُط ا٠ُ ر٣ٞٔ ٚ، ٝأَّٗٚ ِٔ َّٕ ػلك اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٛنٙ ؽغ ٍو، ًٔب أ

ًِ ٓبٍ أُْوٝع ٕـ٤ُو اُؾغْ َٗج٤ًّب، ْٝٗبُٛ أُْوِٝع ٝٗطبهٚ اُغـواك٠ّ ٓؾلٌٝك،  َْ هأ ٌَ، ٝ ؽغ أُْوٝػبد ه٤ِ

 ٣ٝؼزٔل ػ٠ِ رٌُ٘ٞٞع٤ب

ُْ أُْوٝػبُد اُٖـ َٖ اُؾِٚو ٝاُو٣ِق، ٝرَٜ ِٕ اُٖ٘بػ٢ِّ ث٤ ٤وحُ ك٠ ث٤َطٍخ ػ٘ل ثلا٣زٚ، ٣َٝبػُل ػ٠ِ ا٣غبك اُزٞاى

ُٖ ر٤ُٖ٘ق أُْوٝػبِد اُٖـ٤وح  َِّ ٌِْٓخ اُجطبُِخ.٣ٌٝٔ ُْ ك٢ ؽ ِْٜ؛ ٝثبُزب٢ُ رَٜ َِ ُِْجبِة ٝرٞظ٤ل ِٓ اُؼٔ رٞك٤ِو كو

 َِ ِّْ اػلاك ٝر٤ٔ٘خ ٜٓبهاِد هع ا٠ُ ْٓوٝػبٍد: اٗزبع٤ٍخ، ْٝٓوٝػبٍد فل٤َِّٓخ، ْٝٓوٝػبٍد رَِغبه٣ٍخ. ٖٝٓ أُٜ

ٍِ اُٖـ٤و، ثٔب ٣غؼُِٚ هبكًها ػ َِّ اُزـ٤ُّواد ا٫هزٖبك٣خ اُؼب٤ُٔخ، ا٧ػٔب ٠ِ اكاهح ْٓوٝع ٕـ٤ٍو، ثٌلبءٍح ٝكبػ٤ٍِخ ك٠ ظ

َُ اُ٘ٞاحَ ا٧ٍب٤ٍخَ ُزؾو٤ِن اُز٤ِٔ٘خ اُْبِِٓخ ك٠ ٖٓو  ٝا٣ٔبًٗب ثؤٕ ٛنٙ أُْوٝػبِد اُٖـ٤وحَ رٔض

ٍَ ُِْجبة رزطِت  ِٓ ػٔ ٙوٝهحَ اُزٍِٞغ ك٠ ٓب اُلٌوح اُوئ٤َخ ٍ ُ٘ٔ؟ إ اُي٣بكحَ اٌَُب٤ٗخَ ٝٙوٝهحَ فِِن كو

َٔوِ  زَْض َْ ُٔ ٍِ اُ ًِ أُب جخ ُوْأ  اُٖ٘بػبد اُٖـ٤وِح؛ ُٔب ُٜب ٖٓ ػبئٍل اهزٖبك١ٍّ ٓورلغٍ ثبَُِّ٘

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة  معناهامعناها  الكلمةالكلمة



 

 ٖٔ 

 قلٌلة)×( كثٌرة ، عظٌمة   هائلة الساعٌة نحو التقدم )ج( النوامً النامٌة

 وافرةالمهٌؤة ، المت المتاحة تقلٌدٌة)×( مبدعة  خالقة

 تتناسب ، تتسق تتالءم مقلدة)×( مستحدثة  مبتكرة

 تجٌب ، المراد : توفر تلبً ندرة)×( كثرة  وفرة

 المبتكرة)×( المؤلوفة المعتادة  التقلٌدٌة احتٌاجات )م( متطلب متطلبات

 انفصاله)×( اختالطه  امتزاجه فقد ، خسر)×( نال ، ظفر  حظى

 ده )ج( نطقحدو نطاقه صفات )م( خصٌصة خصائص

 تشارك ، تساعد تسهم تؤثٌر فاعلٌة

 تقدٌم ما ٌحتاج إلٌه من مال تموٌل ٌمتاز وٌتصؾ ٌتمٌز

 تهمل)×( تعتنً  تهتم الثابت)×( المتؽٌر  المتطور

 )م( فرصة فرص ربح )ج( عوائد عائد

  -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب :

لحجم رأس ماله صؽٌر، نطاقه الجؽرافً هو مشروع استثماري صؽٌر ا -س: ما المقصود بالمشرع الصؽٌر ؟  

 محدود ٌعتمد على تكنولوجٌا بسٌطة، ٌسهم فً حل مشكلة البطالة بخلق فرص عمل . 

 بفضل االهتمام بالصناعات الصؽٌرة. -س : كٌؾ تحولت بعض الدول اآلسٌوٌة إلى قوة منتجة خالقة ؟  

 س : ما الذي تعتمد علٌه الصناعات الصؽٌرة فً إنتاجها؟   

تعتمد الصناعات الصؽٌرة على الخامات المتاح. وتبتكر أسالٌب تكنولوجٌة جدٌدة تتالءم مع وفرة األٌدي  -

 العاملة، وتنتج سلع ترتبط بالحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن.

تنتج السلع الصؽٌرة التً ترتبط بالحٌاة  -س : ما أهم السلع التً تنتجها الصناعات الصؽٌرة؟ وما أهمٌة ذلك؟

للموطنٌن مثل السلع الؽذائٌة والنسٌجٌة والمعدنٌة. وترجع أهمٌة هذه السلع أنها تلبً احتٌاجات األسواق  الٌومٌة

 المحلٌة والتصدٌر لألسواق الخارجٌة وهو ما ٌمثل دخال اقتصادٌا كبٌرا للدولة.

 س : ما عالقة الصناعات التقلٌدٌة بالمشروعات الصؽٌرة ؟ 

 ٌة مصدر مهم للمشروعات الصؽٌرة . العالقة أن الصناعات التقلٌد -

 س : ما الذي تنتجه الصناعات التقلٌدٌة المهتمة بالتراث الشعبً؟  

 تنتج الصناعات التقلٌدٌة العدٌد من المنتجات المتمٌزة فً الزخرفة والنقش  -

م، ومواد والمعادن والفخار والمفروشات القطنٌة والصوفٌة والجلود والمصنوعات الخشبٌة والصدفٌة والرخا

 البناء والمالبس التقلٌدٌة والصناعات التطرٌزٌة والحرٌرٌة وؼٌرها كثٌر.

تإكد تواجدها ومكانتها العالٌة  -س : ما الذي أكدته الصناعات التقلٌدٌة المصرٌة؟ وأٌن تسوق هذه المنتجات؟ 

 خارج مصر من خالل منتجاتها التً كانت ومازالت تسوق فً عدة أقطار عربٌة وأوربٌة.

 س : علل : المشروعات الصؽٌرة نشاط اجتماعً له مكانة خاصة لدى الحرفٌٌن والمواطنٌن والدولة . 

 لما تإدٌه من وظائؾ اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وتوفٌر فرص العمل ورفع مستوى المعٌشة وزٌادة الدخل . -

وم بوظائؾ هامة جدا فً المجتمع تق  -ألنها : أ -س :  لماذا كان التوسع فً الصناعات الصؽٌرة ضرورة ؟ 

توفر فرص عمل  -تمتزج بمختلؾ مظاهر الحٌاة والعمران.      ج -المصري سواء اقتصادٌة واجتماعٌة . ب

 ترفع من مستوى المعٌشة وتزٌد دخل األفراد.  -جدٌدة. د



 

 ٔٗ 

بوظائؾ هامة جدا فً  تقوم  -ألنها : أ -س : لماذا اهتمت الدولة بالمشروعات الصؽٌرة والصناعات التقلٌدٌة؟ 

توفر فرص عمل  -تمتزج بمختلؾ مظاهر الحٌاة والعمران.  ج -المجتمع المصري سواء اقتصادٌة واجتماعٌة . ب

 ترفع من مستوى المعٌشة وتزٌد دخل األفراد.  -جدٌدة. د

 ٌن فٌه . صؽر حجمه وال ٌحتاج تموٌال كبٌرا وقلة عدد العامل -أس : ما أهم ما ٌمٌز المشروع الصؽٌر ؟  

 حل مشكلة البطالة وتوفٌر فرص عمل للشباب . -ٌعتمد على تكنولوجٌا بسٌطة عند بداٌته.  ج -ب

س : تتمٌز المشروعات الصؽٌرة بعدة خصائص . اذكر بعضا منها ، مبٌنا دور هذه الصناعات فً حل مشكلة 

 ال كبٌرا وقلة عدد العاملٌن فٌه . صؽر حجمه وال ٌحتاج تموٌ -من خصائص المشروعات الصؽٌرة : أ - البطالة .

 حل مشكلة البطالة وتوفٌر فرص عمل للشباب -ٌعتمد على تكنولوجٌا بسٌطة عند بداٌته.  ج -ب

 وهذه المشروعات الصؽٌرة تسهم فً توفٌر فرص العمل للشباب وتوظٌفهم وبالتلً تسهم فً حل مشكلة البطالة .

 عات إنتاجٌة ومشروعات خدمٌة ومشروعات تجارٌة . مشرو  -س : ما أنواع المشروعات الصؽٌرة ؟ 

 س: ما أهمٌة إعداد وتنمٌة رجل األعمال الصؽٌر ؟ 

 ٌجعله قادرا على إدارة مشرع صؽٌر بكفاءة لٌواجه التؽٌرات االقتصادٌة العالمٌة . -

 الشاملة فً مصر . ألنها تمثل النواة األساسٌة لتحقٌق التنمٌة  -س:  لماذا ٌجب تشجٌع المشروعات الصؽٌرة ؟ 

بإعداد وتنمٌة مهارات رجل األعمال الصؽٌر ،  -س : كٌؾ ٌستطٌع رجل األعمال الصؽٌر إدارة مشروعه بنجاح ؟

 لٌكون قادرا على إدارة مشروعه بفاعلٌة وكفاءة فً ظل التؽٌرات االقتصادٌة العالمٌة .

 ألساسٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة فً مصر . ألنها تمثل النواة ا -س : لماذا تعد المشروعات الصؽٌر مهمة ؟ 

 س : ما أهم الخطوات التً ٌجب اتخاذها إلدارة المشروع الصؽٌر؟ 

 إعداد وتنمٌة رجل األعمال بما ٌجعله قادر على إدارة مشروع صؽٌرة بكفاءة .  -

ً الصناعات الصؽٌرة الزٌادة السكانٌة تتطلب ضرورة التوسع فس: ما الذي تتطلبه الزٌادة السكانٌة والبطالة؟

 ألنها تحقق عائدا اقتصادٌا مرتفعا بالنسبة لرأس المالً المستثمر .

ألنها تمثل النواة األساسٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة فً مصر، كما  -س : لماذا ٌجب تشجٌع المشروعات الصؽٌرة ؟ 

 الة . تسهم فً توفٌر فرص العمل للشباب وتوظٌفهم وبالتلً تسهم فً حل مشكلة البط

 س: للمشروعات الصؽٌرة دورها فً مواجهة مشكلة البطالة . اشرح ذلك . 

 المشروعات الصؽٌرة تسهم فً توفٌر فرص العمل للشباب وتوظٌفهم وبالتلً تسهم فً حل مشكلة البطالة . –

ى رأس مال ألنها ال تحتاج إل - س:  المشروعات الصؽٌرة تحول المجتمع من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة وضح .

كبٌر أو مساحة أو حتى تكنولوجٌا هائلة ولذلك ٌمكن لكثٌر من األفراد القٌام بها مما ٌحوله إلى طاقة منتجة ولٌست 

 مستهلكة فقط .

 مناقشة 

ا فً االقتصاد الوطنً لكثٌر من الدول: المتقدمة والنامٌة، ولقد حقَّقْت  -:ٔس ى المشروعاُت الصؽٌرةُ دوًرا مهّمً تإدِّ

الدول اآلسٌوٌة إنجازاٍت هابلًة خاللَ العقود األخٌرِة؛ ِمّما حّولها من قوى استهالكٌٍة إلى قوة منتجٍة خالقة؛ بعُض 

بفضل االهتمام بالصناعات الصؽٌرة، التً تستؽلّ الخاماِت المتاحة، مبتكرة أسالٌَب تكنولوجًٌة جدٌدة، تتالءُم مع 

 حٌاة الٌومٌِة للمواطنٌن.وفرِة األٌدي العاملة إلنتاج سلٍع ترتبط بال

 ما المقصود ب)الدول النامٌة(، وما مرادؾ )الخالقة(؟ -ٔ

 ما الدور الذي تإدٌه المشروعات الصؽٌرة فً االقتصاد الوطنً؟ -ٕ

 ما أثر اإلنجازات التً حقتها الدول األسٌوٌة على اقتصادها؟ -ٖ

 أذكر أهم السلع التً تنتجها المشروعات الصؽٌرة؟ -ٗ



 

 ٔ٘ 

ِة  كما -:ٕس ق فى عدَّ دت على الدواِم تواجَدها ومكاَنتها خارَج البالِد من خالِل منتجاتِها التى كانْت ومازالْت ُتَسوَّ أكَّ

ا، ظلَّ ٌحتفُظ بمكانِة خاصٍة، سواء بالنسبِة للحرفٌٌن، أو  ًٌّ أقطاٍر أجنبٌٍة: أوربٌٍة وعربٌٍة. وهى تمثِّل نشاطاً اجتماع

ٍز.المواطنٌن المستفٌدٌن من مناف ٌِّ  ِعها، أو بالنسبِة للدولة التى حظً لدٌها هذا النشاُط بتقدٌٍر خاصٍّ وُمَتم

 هات مرادؾ )أقطار( ومضاد )نشاطا( ومفرد )منافعها( فً جمل تامة. -ٔ

 ما أهم الخصابص التً تمٌز المشروعات الصؽٌرة؟ -ٕ

 دارة مشروع صؽٌر؟ما أهم خطوات إ -ٗبٌن أسباب اهتمام الدولة بالمشروعات الصؽٌرة.    -ٖ

 

 
 

 ثانيً ا : النصوص األدبية
 

 سفٌنة نوح " قرآن كرٌم "نصوص    النص األول : 

 

 ٓؼ٘بٛب أٌُِخ ٓؼ٘بٛب أٌُِخ

 ٣ٌلو× ٣ُوّو ، ٣ُٖلم   ٣ئٖٓ أُفجِو ػٖ ٛو٣ن اُٞؽ٢ أُِٝؽ٢

 اَُل٤٘خ    ، رطِن ػ٠ِ أُلوك ٝاُغٔغ اُلِي رلوػ× رؾيٕ  رجزئٌِ

ِؽ٢ ٝؽ٤٘ب ثوػب٣ز٘ب ، رؾذ ٗظوٗب ثؾلظ٘ب، ثؤػ٤ُ٘٘٤ب ُٝ  اهّبكٗب ، رؼ٤ِٔ٘ب ُي   ط 

ـوهٕٞ *٫ رؾلص٢٘ ك٢ أٓوْٛ،٫ رْلغ ك٤ْٜ ٫ رقبٛج٢٘ ُٓ  ٗبعٕٞ× ٛبٌُٕٞ ثبُطٞكبٕ  اْٜٗ 

ب َِّٔ )٣ؤر٢ ٝاُزٌواه  ّو٤ٛخ ٬ٍُزٔواه ًُ

 ثؼلٛب كؼَ ٓبٗ(

ــ٨ ٬ء َٓ ْٓ  عٔبػخ    ط أَ

 رغِٜٕٞ× رلهًٕٞ  رؼِٕٔٞ هّوٝٙاؽزوٓٞٙ ، ٝ× ٛيءٝا ٓ٘ٚ  ٍقوٝا ٓ٘ٚ

ًَِىِسذَفالذآَمَنذَقِدذَمِنذِإلَّاذَقِوِمَكذِمِنذُوِؤِمَنذَلِنذَأنَُّهذُنوٍحذِإَلىذَوُأوِحَي ـَاذاْلُػْؾَكذَواِصـَِع"ذ63"ذَوْػَعُؾوَنذَكاُنواذِبَؿاذَتِي ـِ ذِبَأِعُق

ـَا ـِيذَوالذَوَوِحِق ـُِهذُرواَسِخذَقِوِمِهذِمِنذَمَؾٌأذَعَؾِقِهذَمرَّذَوُكؾََّؿاذاْلُػْؾَكذَوَوِصـَُع"ذ63"ذُمِغَرُقوَنذِإنَُّفِمذَظَؾُؿواذالَِّذوَنذِفيذُتَخاِطِي ذِم

ـُِؽِمذَنِدَخُرذَفِإنَّاذِمَّاذَتِدَخُرواذِإِنذَقاَل ذَعَؾِقِهذَوَوِحلُّذُوِخِزوِهذَعَذاٌبذَوْأِتقِهذَمِنذَتِعَؾُؿوَنذَفَدِوَف"ذ63"ذَتِدَخُروَنذَكَؿاذِم

ـَاذالَُّّوُرذَوَفاَرذَأِمُرَناذَجاَءذِإَذاذَحَّى"ذ63"ذُمِؼقٌمذَعَذاٌب ـَِقِنذَزِوَجِقِنذُكلٍّذِمِنذِفقَفاذاِحِؿِلذُقْؾ ذَعَؾِقِهذَسَيَقذَمِنذِإلَّاذَوَأِهَؾَكذاِث

ذَرِحقٌمذَلَغُػوٌرذَربِّيذِإنَّذَوُمِرَساَهاذَمِجَراَهاذالؾَِّهذِبِدِمذِفقَفاذاِرَكُيواذَوَقاَل"ذ04"ذَقِؾقٌلذِإلَّاذَمَعُهذآَمَنذَوَماذآَمَنذَوَمِنذاْلَؼِوُل

ـَُهذُنوٌحذَوَناَدىذَكاْلِجَياِلذَمِوٍجذِفيذِبِفِمذَتِجِريذَوِهَي"ذ04" ذَمَعذَتُؽِنذَوالذَمَعـَاذاِرَكِبذُبـَيَّذَواذَمِعِزٍلذِفيذَوَكاَنذاِب

04:ذذ63هودذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(("ذ04"اْلَؽاِفِروَن
 



 

 ٔٙ 

 ٗؼ٤ْ× ػوبة  ط أػنثٚ     ػناة ٣زغ٘جٚ× ٤ُٖ٣جٚ، ٣ؾَ ثٚ  ٣ؤر٤ٚ

َّ ػ٤ِٚ ٣ُؼيٙ ، ٣ٌُوٓٚ×  * ٣نُٚ ٣ُقي٣ٚ  ٣زغ٘جٚ× ٣٘يٍ ػ٤ِٚ   ٣ؾ

 أُئ٤ٖ٘ٓ× أٌُ٘و٣ٖ ٤ُٛٞ٩خ هللا  اٌُبكو٣ٖ ٓ٘وطغ ×ػناة كائْ)ٝٛٞ ػناة عْٜ٘( ػناة ٓو٤ْ

 ٗجغ ٓ٘ٚ أُبء ثوٞح)ػ٬ٓخ ثلء اُطٞكبٕ( كبه اُزُّ٘ٞه ثبُطٞكبٕ.، هٚبإٗب أٓوٗب أُٞػٞك أٓوٗب

 أٓوٗب هِ٘ب * اٗبء ٣ُقجي ك٤ٚ     ط ر٘ب٤ٗو اُز٘ٞه

ٍَّ  اروى× ٙغ ، فن   اؽَٔ ًُ  (....ٖٓ ًَ ٗٞع ) اُط٤ٞه ، ٝاُؾ٤ٞاٗبد ٖٓ 

 ٖ، أ٤ِٛ أهبهثي   ط أٛبٍ ، إِٔٛٞ أِٛي ّ ىٝط  ٝأُواك:  مًو ٝأٗض٠ ىٝع٤ٖ

 ْٖ  ؽٌْ هللا ث٬ًٜٚ ٝاؿواهٚ ٍجن ػ٤ِٚ اُوٍٞ اٍْ ٍٕٓٞٞ ثٔؼ٠٘ اُن١ َٓ

ٖ آٖٓ َٓ ٖ آٖٓ ٖٓ أرجبػي ٝ َٓ  اٗيُٞا ٜٓ٘ب ×اهًجٞا اَُل٤٘خ  اهًجٞا ك٤ٜب اؽَٔ ٓؼي 

 ٝهٞكٜب ػ٠ِ اُْبٛئ   ط ٓواً ٓوٍبٛب ٓوٍبٛب× ٤ٍوٛب  ٓغواٛب

 هبً× ٝاٍغ اُوؽٔخ  ط هؽٔبء  هؽ٤ْ ٓ٘زوْ× ٝاٍغ أُـلوح  ؿلٞه

غ× ٓؼيٍٝ ، ثؼ٤لاً ػْٜ٘   ٓؼِيٍ ِٔ    ٓغز

 
 
 

  -أضواء على اآلٌات :
: لقد أخبر هللا سٌدنا نوحا علٌه السالم أنه لن ٌإمن باهلل ؼٌر من آمن من قبل ، فال تحزن لكفرهم وتكذٌبهم ٖٙ

 وسخرٌتهم .

لنجاة المإمنٌن وحفظ الحٌاة على  ، لكون وسٌلة: أمر هللا تعالى سٌدنا نوحا أن ٌصنع سفٌنة برعاٌته وحفظه  7ٖ

 األرض ، كما أمر هللا نوحا أال ٌخاطبه فً أمر المكذبٌن ألنهم مؽرقون بؤمره تعالى .

: بدأ سٌدنا نوح علٌه السالم فً صنع السفٌنة امتثاال ألمر ربه ، وكلما مر علٌه جماعة من قومه ٌسخرون  8ٖ

جري سفٌنتك ٌا نوح  ، فٌرد نوح علٌه السالم بؤنه سٌسخر منه قائلٌن : لٌست هناك بحار أو أنهار فؤٌن ست

 منهم كما ٌسخرون منه عندما ٌعلمون ما أعده هللا لهم من سوء العقاب .

: وأنهم سوؾ ٌعلمون من سٌصٌبه عذاب مهٌن فً الدنٌا ، وٌنزل به عذاب دائم ال ٌنقطع عن صاحبه فً  9ٖ

 اآلخرة .

رٌن و تفجبر الماء من فرن الخبز أمر هللا نوحا أن ٌحمل فً السفٌنة من كل ولما صدر أمر هللا بهالك الكاف : ٓٗ

 نوع زوجٌن وأهله إال من كفر منهم  ومن آمن باهلل من قومه .

: قال نوح علٌه السالم للمإمنٌن أن ٌركبوا السفٌنة قائلٌن باسم هللا عنتد سٌرها على الماء وعند رسوها ،  ٔٗ

 ه التؤبٌن وٌرحمهم .فاهلل تعالى ٌؽفر ذنوب عباد

: وبدأ الطوفان وسارت السفٌنة بنوح وقومه بٌن األمواج التً كانت مثل الجبال ، وقد نادى نوح ابنه لٌركب ٕٗ

 معه وٌنجو من الهالك مع الكافرٌن .

 -مواطن الجمال:
 . ث٘بء اُلؼَ ُِٔغٍٜٞ ُِؼِْ ثبُلبػَ ٝٛٞ هللا رؼب٠ُأٝؽ٢ ا٠ُ ٗٞػ : -ٔ



 

 ٔ7 

 : أٍِٞة هٖو ُِز٤ًٞل ٝاُزق٤ٖٔ . ا٫ ٖٓ هل آٖٓ" "ُٖ ٣ئٖٓ ٖٓ هٞٓي -ٕ

     "إ٘غ اُلِِي " أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك -ٖ

 ٢ٜٗ ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك ."٫ رقبٛج٢٘ ك٢ اُن٣ٖ ظِٔٞا"  -ٗ

 " ٢ٜٗ ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك ٣ٞٙؼ هأكخ هللا رؼب٠ُ ث٤َلٗب ٗٞػ ػ٤ِٚ ا٬َُّ . "ك٬ رجزئٌ -٘

 هػب٣خ هللا ٝؽلظٚ ٤َُلٗب ٗٞػ .رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ  "ثؤػ٤٘٘ب ٝٝؽ٤٘ب " -ٙ

 " ّوٛ ٣ل٤ل اُزٌواه ٝا٫ٍ٘ٔواه .ٝ)٨ٓ(رٞؽ٢ ثٌضوح أَُزٜيئ٤ٖ  ًِٔب ٓو ػ٤ِٚ ٨ٓ ٖٓ هٞٓٚ" -7

 " رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ صوخ ٗٞػ ػ٤ِٚ ا٬َُّ ك٢ ٖٗو هللا ُٚ . "كبٗب َٗقو ٌْٓ٘ -8

 ة نا" :رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ ّلح اُؼ كَٞف رؼِٕٔٞ ٖٓ ٣ؤر٤ٚ ػناة ٣قي٣ٚ" -9

 " أكؼبٍ ٓٚبهػخ ٫ٍزؾٚبه ٕٞهح اُؼناة   ٣ؾَ –٣قي٣ٚ  –" ٣ؤر٤ٚ ٓٔ

 رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ اُقِٞك ك٢ اُؼناة . "ػناة ٓو٤ْ " -ٕٔ        "ٌٗوح ُِز٣َٜٞ    " ػناة -ٔٔ

 : اٍزض٘بء ٌُِبكو٣ٖ ٖٓ اُ٘غبح . ا٫ ٖٓ ٍجن ػ٤ِٚ اُوٍٞ -ٗٔ    : أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك.     اؽَٔ ك٤ٜب -ٖٔ

 : أٍِٞة هٖو ُِز٤ًٞل ٝاُزق٤ٖٔ   ٖٓ ٓؼٚ ا٫ ه٤َِٝٓب آ -٘ٔ

     اهًجٞا ك٤ٜب : أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك.    -ٙٔ

 رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ ٙوٝهح ا٫ٍزؼبٗخ ثبهلل ك٢ ًَ ا٧ػٔبٍ . ثَْ هللا : -7ٔ

 : رٚبك ٣ٞٙؼ أُؼ٠٘      ٓوٍبٛب –ٓغواٛب  -8ٔ

 :رؼج٤و ٣لٍ ٓلٟ اهرلبع أُٞط  ٓٞط ًبُغجبٍ -9ٔ

 ٗلاء ٣ٞٙؼ ٓلٟ ؽت ٤ٍلٗب ٗٞػ ػ٤ِٚ ا٬َُّ ٫ث٘ٚ . ٢٘ :٣ب ث -ٕٓ

 : رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ ّلح اػواٗ اثٖ ٗٞػ ػٖ كػٞح أث٤ٚ . ًبٕ ك٢ ٓؼيٍ -ٕٔ

    : ٢ٜٗ ُِزؾن٣و .. ٫ رٌٖ -ٖٕ       أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك.     اهًت ٓؼ٘ب : -ٕٕ

 
 -مجاب عنها  : أسئلة

 ؟  ٛٞ ٗٞػ ثٖ ٫ٓي ثٖ ٓزِّٞؼ ثٖ اكه٣ٌ ػ٤ِٚ ا٬َُّ . ّٓبما رؼوف ػٖ ٗج٢ هللا ٗٞػ ػ٤ِٚ ا٬َُ -: ً

 ؟  ُلػٞح هٞٓٚ ُؼجبكح هللا ٝؽلٙ ٫ ّو٣ي ُٚ . ُٔبما أهٍَ هللا ٤ٍلٗب ٗٞػ -: ً

 أٗٚ ُٖ ٣ئٖٓ ٖٓ هٞٓٚ ا٫ ٖٓ آٖٓ ٝ أ٫ ٣ؾيٕ ػ٠ِ ٓب كؼِٞٙ ثٚ . -ثْ أٝؽ٠ هللا ُ٘ج٤ٚ ٗٞػ ؟  -: ً

إٔ ٣ٖ٘غ ٍل٤٘خ ثؾلع هللا ٝهػب٣زٚ ٝأ٫ ٣غبكٍ ك٢ ٖ ا٣٥بد اَُبثوخ ؟ ثْ أٓو هللا ٗج٤ٚ ٗٞػ ًٔب رلْٜ ٓ -: ً

 أٓو اُن٣ٖ ظِٔٞا أٗلَْٜ ثٌلوْٛ ؽ٤ش أْٜٗ ٓـوهٕٞ ثبُطٞكبٕ .

 ُٔبما ٠ٜٗ هللا ٗٞػ ػٖ اُزٌِْ ك٢ ّؤٕ هٞٓٚ ؟ -: ً

 ٧ٕ ا٩َٗبٕ ٫ ٣و٤ٚ  ػناة هللا ؿ٤و ا٣ٔبٗٚ ٝأػٔبُٚ اُٖبُؾخ .  -

 قوٕٝ ٓ٘ٚ ؟ٝثْ هك ػ٤ِْٜ ؟٤ًق ًبٕ هّٞ ٗٞػ ٣َ -: ً

ًبٕ هّٞ ٗٞػ ٣َقوٕٝ ٓ٘ٚ ًِٔب ٓوٝا ػ٤ِٚ ٣ٚؾٌٕٞ هبئ٤ِٖ ٤َُذ ٛ٘بى أٜٗبه أٝ ثؾبه ك٤ٌق ٍزغو١ ٛنٙ 

اَُل٤٘خ ؟ ًٝبٕ ٤ٍلٗب ٗٞػ ٣وك ػ٤ِْٜ ثؤْٜٗ ٣َقوٕٝ ٓ٘ٚ ُغِْٜٜ ثٔب ٝػل هللا ًٝلوْٛ ثبهلل ٝأٗٚ ٤ٍَقو 

 ْٜٓ٘ ػ٘لٓب ٣ؾَ ثْٜ ػناة هللا .

 و هللا ٤ٍلٗب ٗٞػ ثٖ٘بػخ اُلِي ٓغ إٔ هللا ػي ٝعَ هبكه ػ٠ِ إٔ ٣٘غ٤ٚ ؟ُٔبما أٓ -: ً

 ٤ُج٤ٖ ه٤ٔخ اُؼَٔ ؽ٤ش إٔ اُ٘غبػ ٫ ٣ؤر٢ ا٫ ثبُؼَٔ اُغبك .

 ػبٓبً  ٣9٘ٓلػٞ هٞٓٚػبُ  ًْ ػبٓبً ػبُ ٗٞػ ػ٤ِٚ ا٬َُّ ٣لػٞ هٞٓٚ  ؟ -: ً

 بٕ ٗغبهاً ًٝبٕ ُٚ ّؤٕ ػظ٤ْ ػ٘ل هللا .اُؼَٔ ٛٞ ّوف ًج٤و ؽ٤ش إٔ ٤ٍلٗب ٗٞػ ً  ٓب ه٤ٔخ اُؼَٔ ؟  -: ً

ػ٬ٓخ اُطٞكبٕ ٛٞ إٔ ٣لٞه ٓب ػ٬ٓخ ؽلٝس اُطٞكبٕ ؟ ٝثْ أٓو هللا ٤ٍلٗب ٗٞػ ػ٤ِٚ ا٬َُّ ؟  -:ًٓٔ

 اُز٘ٞه ، أٓو هللا ٤ٍلٗب ٗٞػ إٔ ٣وًت ٛٞ ٖٝٓ ٓؼٚ اَُل٤٘خ ٝ ٖٓ ًَ ىٝع٤ٖ اص٤ٖ٘ .

 .ٝرؼطِذ اُؾ٤بح٧ٗووٙذ أُقِٞهبد ثْواً كوٜ ؟  ٓبما ٣ؾلس ُٞ ُْ ٣ؾَٔ ٤ٍلٗب ٗٞػ ك٢ ٍل٤٘زٚ ٍٟٞ -: ً

ػوٗ ٗٞػ ػ٠ِ اث٘ٚ إ ٣وًت ٓؼٚ   ٓب اُن١ ػوٙٚ ٤ٍلٗب ٗٞػ ػ٠ِ اث٘ٚ؟ ٝٓب ٓٞهق اث٘ٚ ٓ٘ٚ ؟ -: ً

 ٝا٣٫ٌٕٞ ٓغ اٌُبكو٣ٖ،ٌُٖ اث٘ٚ هك٘ ٝهب٫ٗٚ ٤ٍؤٟٝ ُغجَ ٣ؾ٤ٔٚ ٖٓ اُطٞكبٕ.

هك ػ٤ِْٜ ثؤٕ ٍقو٣زْٜ ٛنٙ ُغِْٜٜ ثٔب ٝ ٝػل ٝػ٬ّ ٣لٍ مُي ؟ ؟ ثْ هك ٗٞػ ػ٠ِ ٍقو٣خ هٞٓٚ ٓ٘ٚ -: ً

هللا ًٝلوْٛ ثبهلل ٝأٗٚ ٤ٍَقو ْٜٓ٘ ػ٘لٓب ٣ؾَ ثْٜ ػوبة هللا ٣ٝ٘يٍ ثْٜ ػناة ّل٣ل عياء ػ٠ِ ًلوْٛ 

 ٣ٝلٍ مُي ػ٠ِ صوخ ٤ٍلٗب ٗٞػ ك٢ ٖٗو هللا ُٚ ٝٛبػزٚ ُوثٚ ٝرٌجوْٛ .
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َّ  -:ثْ أفجو هللا ً  ػجلٙ ٝٗج٤ٚ ًٗٞؽب ؟ ٝثْ أٓوٙ؟ -ػي ٝع

 :أفجوٙ أٗٚ ُٖ ٣ئٖٓ ٓؼٚ ا٫ ٖٓ هل آٖٓ ٖٓ هجَ.ٝأٓوٙ إٔ ٣ٖ٘غ اُلِي ُزؾ٢ٔ أُئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ اُـوم.ط 

َّ  -ػْ ٠ٜٗ هللا  - ً  ٗج٤ٚ ًٗٞؽب ؟ -ػي ٝع

 اُْلبػخ ك٢ اٌُبكو٣ٖ -ٕاُؾيٕ ػ٠ِ إواه هٞٓٚ ػ٠ِ ًلوْٛ   -ٔط: ٜٗبٙ ػٖ: 

ـٖ اُن١ ً َٓ ـٖ اُظبُْ؟ ٝ َٓ : اٌُلبه اُن٣ٖ ًنثٞا  اُظبُْظِٔٚ ؟ ٤ًٝق؟ :) ٫ رقبٛج٢٘ ك٢ اُن٣ٖ ظِٔٞا( ؟ 

 ثلػٞح ٗٞػ ، ٝهل ظِٔٞا أٗلَْٜ ػ٘لٓب إٔوٝا ػ٠ِ ًلوْٛ كؼوٙٞا أٗلَْٜ ُِؼوبة ، ٝؽوٓٞٛب ٖٓ اُضٞاة.

 : ػ٬ّ ٣لٍ هٍٞ ٤ٍلٗب ٗٞػ ٫ث٘ٚ "٣ب ث٢٘ اهًت ٓؼ٘ب "؟ ً

 .٣لٍ ػ٠ِ ؽت ٤ٍلٗب ٗٞػ ٫ث٘ٚ ٝؽوٕٚ ػ٠ِ ا٣ٔبٗٚ

 عَ ) ثؤٓوٗب ٝٝؽ٤٘ب( ثؼل هُٞٚ ) إ٘غ اُلِي(؟: ٓبما أكبك هُٞٚ ػي ٝ ً

 ط: أكبك ٛٔؤٗخ ٗٞػ ٝأُئ٤ٖ٘ٓ ٓؼٚ ثؤٕ هللا ٣وػبْٛ ٣ٝؾلظْٜ

ًبٕ ًِٔب ٓو ػ٤ِٚ عٔبػخ ٖٓ هٞٓٚ ٣َقوٕٝ أص٘بء ٕ٘ؼٚ اُلِي؟ ٝثْ هك ػ٤ِْٜ؟ ٗٞػ : ٤ًق رٖوف هّٞ  ً

 اَُل٤٘خ ؟ ٓ٘ٚ ٣ٝٚؾٌٕٞ هبئ٤ِٖ : ٤َُذ ٛ٘بى ثؾبه أٝ أٜٗبه هو٣جخ ك٤ٌق ٍزغو١ ٛنٙ

 : ثْ رٞػل ٗٞػ هٞٓٚ ؟ط: رٞػلْٛ ث٘ٞػ٤ٖ ٖٓ اُؼناة ك٢ اٗزظبهْٛ:  ً

 " ػناة ٓو٤ْ " ) عْٜ٘(. -ٕ"ػناة ٣قي٣ٚ " ) اُـوم(    -ٔ

 :  ٓب ك٫ُخ ٕٝق ػناة ثـ ) ٣قي٣ٚ( ؟  ً

 .ٝا٩ٛبٗخ ٝأُنُخ  ٣لٍ ػ٠ِ ّلح اُؼناة 

 ٗجغ أُبء ثوٞح ٖٓ اُز٘ٞه. : ٓب ػ٬ٓخ اُطٞكبٕ اُز٢ أفجو هللا ثٜب ٗج٤ٚ ًٗٞؽب؟ ً

 ر٘ل٤نا ٧ٓو هللا ُزٌٕٞ ٤ٍِٝخ ُؾلع اُؾ٤بح ػ٠ِ ا٧هٗ ٍٝج٤َ اُ٘غبح ُِٔئ٤ٖ٘ٓ .   : ُٔبما ٕ٘غ ٗٞػ اُلِي؟ ً

مًًوا ٝأٗض٠ ٖٓ ًَ ٛبئو   -ٔأٓوٙ إٔ ٣ؾَٔ ك٢ اَُل٤٘خ :   : ثْ أٓو هللا ًٗٞؽب ثؼل ٗجغ أُبء ٖٓ اُز٘ٞه؟ ً

 أُئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ أرجبػٚ.    -ٖ ) هبهثٚ، ٝروى اٌُبكو٣ٖ ) اث٘ٚ ٝىٝعزٚأُئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ أ -ٕٝؽ٤ٞإ.   

 : ٖٓ اُن٣ٖ اٍزض٘بْٛ هللا ٖٓ أَٛ ٗٞػ ٝؽٌْ ػ٤ِْٜ ثبُـوم؟ ً

 ط: اُن٣ٖ ُْ ٣ئٓ٘ٞا ثلػٞرٚ : اث٘ٚ ) ً٘ؼبٕ(،  ٝىٝعزٚ ) ٝاػِخ (

ح أفوٟ ثؼل اُطٞكبٕ، ط:ؽز٠ ٣ُؼٔو إٌُٞ ٓو: ٓب اُؾٌٔخ ٖٓ أفن ىٝع٤ٖ ٖٓ ًَ ٓقِٞم ؿ٤و اُجْو؟       ً

 ٝرَزو٤ْ اُؾ٤بح، كب٩َٗبٕ ثؾبعخ ا٠ُ ٓقِٞهبد إٌُٞ أَُقوح ُقلٓزٚ.

 " ًبٕ ٗٞػ ٓضب٫ ك٢ اُطبػخ ٝأُضبثوح "؟  -ٔ -::كَُ ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢ ً

 اُل٤َُ إٔ ٤ٍلٗب ٗٞؽب ٕ٘غ اَُل٤٘خ ر٘ل٤نا ٧ٓو هللا ٝٛبػخ ُٚ . -

وك ػ٤ِْٜ هبئ٬ : اٌْٗ رَقوٕٝ ٓ٘ب ا٤ُّٞ اُل٤َُ أٗٚ ًبٕ ٣ - "؟"ٝاعٚ ٤ٍلٗب ٗٞػ هٞٓٚ اَُبفو٣ٖ ث٘ل٣خ ٣ٝو٤ٖ -ٕ

 ُغٌِْٜ ثٔب ٝػل هللا ًٝلوًْ ثبهلل  ٝٗؾٖ ٍَ٘قو ٌْٓ٘ ػ٘لٓب ٣ؾَ ثٌْ اُـوم ٣ٝ٘يٍ ثٌْ ػناة هللا اُلائْ .

ػ٠ِ اٌُلو  ٍقو٣خ هّٞ ٗٞػ ٓ٘ٚ ٢ٛ ٍقو٣خ رلٍ  -:ٓب اُلوم ث٤ٖ ٍقو٣خ هّٞ ٗٞػ ٓ٘ٚ ٍٝقو٣زٚ ْٜٓ٘ ؟ ً

 ٗٞػ ْٜٓ٘ رلٍ ػ٠ِ صوزٚ ثبهلل ٝٛبػزٚ ُٚ .٤ٍلٗب بك ٝاٌُجو . أٓب ٍقو٣خ ٝاُؼ٘

 مناقشة 
ي ب    -ٔ ًَ َتْجر  ح ٌم *َوه  ْرَساَها إ ن  َربًِّ لََؽف ور  ر    َمْجَراَها َوم 

َها ب ْسم  هللا  ْم فً  َمْوج  قال تعالى " َوَقالَ اْرَكب وْا فٌ  ه 

ٌَن " َكاْلج َبال  َوَناَدى ن وح  اْبَنه   َع اْلَكاف ر  َعَنا َوالَ َتك ن م  ً  اْرَكب م  ا ب َن ٌَ ل    َوَكاَن فً  َمْعز 

 أكمل : هاتان اآلٌتان من سورة .............  وتتحدثان عن قصة ........ ...............مع قومه. -ا

 ............ فائدته ...........مرساها( .. –الضمٌر فً ) اركبوا ( بعود على .............. ، بٌن ) مجراها  -ب

 فً اآلٌة األولى أسلوب توكٌد، أداته ................... وفً اآلٌة الثانٌة تعبٌر ٌوضح مدى............. -ج

ل  –هات مرادؾ ) مرساها   -د  مرسى ( –ؼفور (   وجمع ) موج   –اركبوا (  ومضاد ) معز 

 ٌوجه أمره؟ من اآلمر فً اآلٌة األولى؟ وإلى من  -هـ 

ا عاطفة األبوة. وضح من خالل فهمك للنص. -و  ال ٌنسى اإلنسان دائما
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 ما موقؾ ابن نوح من دعوة والده الركوب مع المإمنٌن؟ وعالم ٌدل هذا الموقؾ؟ -ز

ن  -ٕ ٌْ لٍّ َزْوَج ن ك  َها م  لْ فٌ  نُّور  ق ْلَنا اْحم  َنا َوَفاَر الت  ه  اْلَقْول   قال تعالى " َحت ى إ َذا َجاَء أَْمر  ٌْ ن  َوأَْهلََك إ ال  َمن َسَبَق َعلَ ٌْ اْثَن

ل  "  َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعه  إ ال  َقلٌ 

 ما معنى :    )فار التنور(    ) إال من سبق علٌه القول (   )احمل فٌها من كل زوجٌن(. -ا

 صٌرهم؟ من الذٌن سبق القول علٌهم؟ وما م -كٌؾ عرؾ نوح بحدوث الطوفان؟ج -ب

 َمن الذٌن أخذهم نوح؟ومن الذٌن استثناهم؟ -ماذا ٌحدث لو لم ٌؤخذ نوح معه ؼٌر البشر؟هـ -د

 توانٌر[ –تنانٌر  –)تنور ( جمعها .  ] أتانٌر  -ٕنهٌنا [   -قضاإنا  –معنى ) أمرنا( ] استعدادنا  -ٔتخٌر  -ز

 قلة [  –وفرة   –سفٌنة           ] عظمة ) وما آمن معه إال قلٌل( تدل على  ....... من ركبوا ال -ٖ  

 

 خالل كرٌمة  للشاعر "حافظ إبراهٌم "النص الثانى : 
شعب لقب بشاعر النٌل وال 9ٖٕٔوتوفى سنة  87ٔٔولد فى دٌروط بؤسٌوط *  -: بالشاعر التعرٌؾ 

 والوطنٌة ، له دٌوان حافظ  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

 لةالخصال، الصفات )م( الخ الخالل تحزننً)×( ، تفرحنً تسعدنً  تطربنً

 المسافر )ج( الؽرباء الؽرٌب ذمٌمة )ج( كرائم)×( طٌبة، عزٌزة  كرٌمة

 فراق)×( لقاء ، مقابلة  تالق رحٌل، ذهاب)×( عودة ، رجعة  أوبة

 النذالة ، الحقارة)×( الشهامة  المروءة تسعدنً ، تإثر فً شعوري تهزنً

 األخالق، الصفات  )م( الشمال الشمائل البخل )ج( أنداء وأندٌة)×( كرم ال الندى

 خصلة ، خلق )ج( خالئق خلٌقة نشاط )ج( هزات هزة

 نبذك)×( اختارك ، فضلك  اصطفاك قبٌحة ، مذمومة)×( حسنة  محمودة

 هو هللا عز وجل مقسم األرزاق منعت، حرمت)×( وهبت ، منحت  رزقت

 القــىـوت بؤوبة ــبالؽرٌ طــرب        كرٌمة الخــالل لتطـــربنـــى إنى
 تاقــالـمـش هــزة الشمائــل بٌن        والـندى المـروءة ذكرى وتهزنى

 األرزاق ـمـمقس اصــطــفاك فـقد        مـحمودة خــلــٌــقــة رزقــــت فإذا
 ـالقـــاألخـ مـــكـــارم وذاك عـلــم        وذا مـال حــظـه هـــــذا فـــالـنـاس
 اإلمالق نـهــاٌة كــان بالعــــلـم         محـصـنا تــدخـــره لم إن والــمـال
 اإلخـفـاق مـطـٌــة كان تـعـــلٌـه         شـمـائل تكتـنفه لم إن والعـلم

 بـخـــالق ـــــهــربـ ٌـتـوج ـمــل اــم        وحـده ٌـنـفـع الـعـلـم تحسـبن ال



 

 ٕٓ 

 

 -أٙٞاء ػ٠ِ ا٧ث٤بد :
 ا٠ٗ أؽت ا٧ف٬م اٌُو٣ٔخ كؤٍؼل ثٜب ٍؼبكح أَُبكو اُؼبئل ا٠ُ أِٛٚ ٝٝٛ٘ٚ. -

 أُوٝءح ٝاٌُوّ ٓضَ كوؽخ أُْزبم ا٠ُ أؽجبثٚ.ٝأٍؼل ثؤؽبك٣ش ا٧ف٬م اُلبِٙخ ٓضَ  -

ٓنٖ ػ٘نلٙ كبّنٌو هللا ٝؽنبكع  كٜٞ ٗؼٔخ خ ٗؼٔخ ٖٓ ػ٘ل ا٠ُُٞٔ ػي ٝعَ كِٞهىهي ثقِن ؽ٤ٔلٝا٧ف٬م اُلبِٙ -

 ػ٤ِٜب

 اُل٤ٗب ؽظٞظ ، ٌَُٝ كوك ٓ٘ب ٤ٖٗت ، كٜ٘بى ٖٓ ُٚ ٓبٍ ، ٝٛ٘بى ٖٓ ُٚ ػِْ ، ٝٛ٘بى ٖٓ ُٚ ٌٓبهّ ا٧ف٬م. -

 ُِٔبٍ إ ُْ ٣ؾٖٖ ثبُؼِْ ُزٞع٤ٜٚ ُٔب ٣ل٤ل ، كبٕ ُْ ٣ٌٖ ٣٘ز٠ٜ ثٖبؽجٚ ُِلوو اُْل٣ل. ك٬ ه٤ٔخ -

 كبُؼِْ ٬ٍػ مٝ ؽل٣ٖ ، ٣َزقلّ ك٠ اُق٤و ٝاُْو ، كبٕ ُْ ٣ؾلع ثؤف٬م ؽ٤ٔلح ك٤ٖٔوٙ ا٤ُٚبع. -

 كبُؼِْ ٫ ٣٘لغ ٝؽلح ٓب ُْ ٣ٌٖ ػ٘ل ٕبؽجٚ أف٬م ًو٣ٔخ -

 -ٓٞاٖٛ اُغٔبٍ :
 ٌٗوح ُِزؼظ٤ْ. ًو٣ٔخ"" **          " أٍِٞة ٓئًل ثب٬ُّ ٝإ. " ا٠ٗ ُزطوث٠٘** 

 رؼج٤و ع٤َٔ ٣ٖٞه كوؽزٚ ثب٧ف٬م ثلوؽخ اُؼبئل ٣ؼل ؿ٤بة .:  ٛوة اُـو٣ت ثبٝثخ ٝر٬ه٢" **

 ٤ْ ػ٢ِ اُ٘لٌ ٝأُغزٔغ كن٢ ٓغِٔنٚ : فٔ اُْبػو ٛبر٤ٖ اُٖلز٤ٖ ُٔب ُٜٔب ٖٓ اصو ػظ أُوٝءح ٝاُ٘ل١** 

 " ٕٞه اُقٖبٍ ثؤٜٗب هىم ًٝ٘ي ص٤ٖٔ.وخ ٓؾٔٞكحكبما هىهذ ف٤ِ" **

 ٝٗز٤غخ ُٔب هجِٚ. ٣لٍ ػ٠ِ ؽت هللا ُٖبؽت اُقِن اٌُو٣ْ " أٍِٞة ٓئًل ثول ، كول إطلبى" **

 أُبٍ.٣ؾ٢ٔ " ٕٞه اُؼِْ ثؾٖٖ ٓؾٖ٘بً ثبُؼِْأُبٍ ....." **   " ك٠ اُج٤ذ اُواثغ ؽَٖ رو٤َْ".**

 .٣ٝؾ٤ٔٚ ٧ف٬م ثَٞه ٣ؾ٤طِٚؼِْ ثٌ٘ي ٝاُٖٞه ر" رٌز٘لٚ ّٔبئَ" **

 .ٓٞاهك ا٬ُٜى ٝاُلٓبه ث٬ أف٬م روّلٙ ًؤٗٚ كاثخ رٞهك ٕبؽجٜب ِؼُِِْٖٞه ر" ًبٕ ٓط٤خ ا٩فلبم" **

 أٍِٞة ٠ٜٗ ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك. " ٫ رؾَجٖ"**

 .٣ي٣ٖ هأً ٕبؽجٚ" ٕٞه اُقِن ثزبط " ٣زٞط هثٚ ثق٬م** 

 -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب :
 اٌُنوّ  -ٕأُوٝءح ٝاُْٜبٓخ ٝاُوعُٞخ  -ٔاُق٬ٍ اٌُو٣ٔخ : ز٢ مًود ك٢ اُ٘ٔ ؟ ً: امًو اُق٬ٍ اٌُو٣ٔخ اُ

 ً:" ٤ًق ٕٞه اُْبػو ؽجٚ ُِٖلبد اٌُو٣ٔخ ؟

 ثؤٗٚ ٣ؾت ا٧ف٬م اٌُو٣ٔخ ٣َٝؼل ثٜب ٍؼبكح اُـو٣ت ثبُؼٞكح ا٠ُ ٝٛ٘ٚ ُٝوبء أِٛٚ .

 ً:ٓب ؽظٞظ اُ٘بً ك٢ اُؾ٤بح ًٔب كٜٔذ ٖٓ ا٧ث٤بد ؟

 ٚ هللا أُبٍ ْٜٝٓ٘ ٖٓ هىهٚ اُؼِْ ْٜٝٓ٘ ٖٓ هىهٚ ٌٓبهّ ا٧ف٬م .ٖٓ اُ٘بً ٖٓ هىه 

اُؼِننْ إ ُننْ رؾٖنن٘ٚ ا٧فنن٬م ًننبٕ ٍٝنن٤ِخ ُِلْننَ  ً: ٤ًننق ٕننٞه اُْننبٛو اُؼِننْ اُننن١ ُننْ ٣ؾٖننٖ ثننب٧ف٬م ؟

 ٝا٤ُٚبع ك٤ٌٕٞ ًبُٔط٤خ أٝ اُلاثخ اُز٢ رٞهك ٕبؽجٜب ٓٞاهك ا٬ُٜى ٝاُلٓبه .

 اُْبػو ؟ً: ٓب اُن١ ٣ض٤و اَُؼبكح ك٢ ٗلٌ 

 اُن١ ٣ض٤و اَُؼبكح ك٢ ٗلٌ اُْبػو ٌٓبهّ ا٧ف٬م ٝفبٕخ أُوٝءح ٝاٌُوّ . 

 مساوئ )م( مكرمة)×( محاسن  مكارم ، أحاظنصٌبه )ج( حظوظ  حظه

 تبذره ، تهمله)×( توفره، تحفظه  تدخره هذا ذا

 محمٌا ، محفوظا محصنا ذلك ذاك

 تحوطه ، تصونه ، تحفظه تكتنفه الؽنى ، الثراء)×(الفقر الشدٌد  اإلمالق

 وسٌلة )ج( مطاٌا ، مطً مطٌة تدنٌه، تحطه)×( ترفع من قدره  تعلٌه

 تتٌقن)×( تظن  تحسب النجاح)×( لفشل ا اإلخفاق

 ٌكلل ، ٌزٌن ٌتوج ٌضر)×( ٌفٌد  ٌنفع

 حظ ، نصٌب من الخٌر خالق صاحبه ، مالكه )ج( أرباب ربه



 

 ٕٔ 

ٌسعد الشاعر باألخالق  -  .أعلن الشاعر موقفه من الصفات النبٌلة فً البٌتٌن األول والثانً . وضح ذلكس : 

ثل سعادة المشتاق إلى أهله الكرٌمة، وٌفرح باألحادٌث التً تتناول األخالق الفاضلة، وخصوصا المروءة والكرم م

 وأحبابه بعد طول ؼٌاب . 

ٌسعد الشاعر باألخالق الكرٌمة، وٌفرح باألحادٌث  -: ما الذي ٌطرب )ٌسعد( الشاعر ؟ وما الذي ٌهزه مشاعره ؟   س

 التً تتناول األخالق الفاضلة، وخصوصا المروءة والكرم مثل سعادة المشتاق إلى أهله وأحبابه بعد طول ؼٌاب

ٌسعد الشاعر باألخالق الكرٌمة، وٌفرح باألحادٌث  -بماذا ٌفرح الشاعر كما تفهم من البٌتٌن األول والثانً  ؟ : س 

 التً تتناول األخالق الفاضلة، وخصوصا المروءة والكرم مثل سعادة المشتاق إلى أهله وأحبابه بعد طول ؼٌاب

بالؽرٌب الذي التقى بؤهله  -  رره فً البٌت الثالث ؟ : كٌؾ صور الشاعر حبه للصفات الكرٌمة ؟ وما الذي ٌق  س

 بعد طول ؼٌاب، وٌقرر أن األخالق الفاضلة نعمة من هللا فمن ملكها ، فهذا دلٌل على حب هللا له . 

ٌسعد الشاعر باألخالق الكرٌمة، وٌفرح  - س : تشٌر األبٌات إلى حب الشاعر للصفات الكرٌمة . وضح ذلك .

ناول األخالق الفاضلة، وخصوصا المروءة والكرم مثل سعادة المشتاق إلى أهله وأحبابه بعد طول باألحادٌث التً تت

 ؼٌاب . 

التعبٌر األول  -) طرب الؽرٌب بالعودة ( ؟  –) طرب الؽرٌب بؤوبة وتالق (  -:  أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ أ  س

الذي عاد إلى وطنه وأهله والتقى بؤهله وأحبابه بعد طول أجمل؛ ألنه شبه سعادته باألخالق الكرٌمة بسعادة الؽرٌب 

 ؼٌاب . 

 .  أما إن تفٌد الشك: التعبٌر األول ؛ ألن ) إذا( : أداة شرط تفٌد التحقٌق والتوكٌدإن رزقت (  –) إذا رزقت  -ب

 : التعبٌر األول، ألنه أسلوب مإكد بــ ) إن والالم ( .  تطربنً ( –) إنً لتطربنً  -ج

التعبٌر األول أجمل ألن الفعل الماضً ٌفٌد  فقد ٌصطفٌك مقسم األرزاق ( –فقد اصطفاك مقسم األرزاق )  –د 

 الثبوت والتحقق .

ألن المال فً ٌد الجاهل ٌتناقص ، والمال والعلم بدون أخالق  علل :  ال قٌمة للعلم أو المال بدون أخالق .س  : 

 ة لهما . ٌقودان صاحبهما إلى الهالك ، فاألخالق حماٌ

 ما قٌمة استخدام الشاعر ) إنً ( فً البٌت األول ؟ وبم ٌوحً ) تهزنً ( ؟ س  : 

 تهزنً : توحً بشدة السعادة .  - أسلوب مإكد بإن ٌإكد سعادة الشاعر باألخالق الكرٌمة .  -

فهو ٌسعد بها الشاعر ٌحب الصفات الكرٌمة  - س: تشٌر األبٌات إلى حب الشاعر للصفات الكرٌمة . وضح ذلك ؟

 سعادة الؽرٌب بالعودة إلى وطنه ولقاء أهله وٌفرح فرحا شدٌدا بذكر الصفات الكرٌمة وخاصة المروءة والكرم .

 : الملكأسس بناء  س:ما األسس التً ٌبنى علٌها الملك كما تفهم من األبٌات ؟

 إلى الخٌر .علم تحوطه أخالق توجهه  -ٕ. مال محصنا بعلم نافع ٌرشده وٌوجهه وٌنمٌه -ٔ 

ٌُحصن باألخالق ؟  س: وضح موقؾ الشاعر من العلم الذي لم 

 ٌرى الشاعر أن العلم سالح ذو حدٌن فإن لم تحوطه أخالق تعلٌه وترشده كان وسٌلة للفشل والضٌاع والهالك . 

ٌمة له فالعلم المال بال علم الق س: فً ضوء فهمك لألبٌات بٌن مدى احتٌاج المال للعلم واحتٌاج العلم لألخالق ؟

العلم سالح ذو حدٌن قد ٌستخدم فً  .ٌنمٌه وٌوجهه إلى المشروعات النافعة فإن لم ٌتحصن بالعلم كانت نهاٌته الفقر

 الخٌر أو فً الشر فإذا لم تحوطه أخالق كرٌمة توجهه وترشده كان وسٌلة للهالك والدمار .

 الق . فً البٌت موسٌقى ، فما مصدرها ؟ س : فالناس هذا حظه مال وذا        علم وذاك مكارم األخ

 الموسٌقى فً البٌت مصدرها أن  بٌن الجمل حسن تقسٌم ٌطرب األذن وٌلفت االنتباه . -

 أهم ما ٌزٌن اإلنسان هو العلم المحصن الخلق الكرٌم .س: ما أهم ما ٌزٌن اإلنسان من وجهة نظر الشاعر ؟ 

  بٌات ؟س: ما أصناؾ الناس التً حددها الشاعر فً األ

 من الناس من رزقه هللا المال ومنهم من رزقه العلم ومنهم من رزقه مكارم األخالق .

 أوفر الناس حظا من رزقه هللا مكارم األخالق .  س: أي الناس أوفر حظا عن اآلخر فً الحٌاة ؟



 

 ٕٕ 

باال وهالكا وفشال عندما ٌكون العلم و س: متى ٌكون العلم وباال وهالكا وفشال ؟ ومتى ٌكون نفعا ونجاحا وتفوقا ؟

 وٌكون نفعا ونجاحا وتفوقا إذا تحصن بمكارم األخالق . ،الٌتحصن بمكارم األخالق التى تعلٌه وتوجهه إلى الخٌر 

 س : ما رأٌك لو وضعنا كلمة ) ٌزٌن( بدال من ) ٌتوج ( فً قوله ) ما لم ٌتوج ربه بخالق (؟ ولماذا ؟ 

 فكلمة ) ٌتوج ( تصور األخالق بتاج ٌزٌن صاحبه .أرى أن ) ٌزٌن ( ال تإدي المعنى  -

 ما الذى ٌسعد الشاعر ؟ وما الذى ٌهز مشاعره ؟ -س

 الذى ٌسعد الشاعر الصفات العزٌزة ، وٌهز مشاعره صفات الشهامة والرجولة والكرم .

 الكرم والشهامة والرجولة . ما الصفات التى ٌعتز بها الشاعر ؟ -س

 ؟ هزة الراقص " ولماذا –تاق أٌهما أجمل " هزة المش -س

 فهى حركات رٌاضٌة فقط . هزة الراقص أجمل ألنها تعبر عن الشوق إلى األحباب ، أما:  هزة المشتاق

لكل إنسان حظه فى هذه الدنٌا فهذا رزق المال ، وهناك من الدنٌا حظوظ . كٌؾ قسم الشاعر حظوظ الناس ؟س: 

 ة وهو أفضلهم وأقلهم عددا .رزق العلم ، وهناك من رزق األخالق الفاضل

 

 

 س : تحدث الشاعر عن حظوظ الناس ، ووضع شرطا لالستفادة بالعلم . وضح ذلك .

،  لكل إنسان حظه فى هذه الدنٌا فهذا رزق المال ، وهناك من رزق العلم ، وهناك من رزق األخالق الفاضلة -

 .  تحوطه أخالق كرٌمة توجهه وترشده وشرط االستفادة بالعلم أن 

 أٌهما أفضل فقٌر عالم أم ؼنى جاهل . ولماذا ؟  -س  

 سوؾ ٌؽنٌه علمه عن المال . الؽنًالفقر الشدٌد والفقٌر، أما سٌقوده جهله إلى  الجاهل  األول أفضل ألن الؽنى

ن ألن العلم سالح ذو حدٌن فإما أ متى ٌكون العلم وسٌلة للفشل ؟ ولماذا ربط الشاعر بٌن العلم واألخالق ؟س: 

 وسٌلة للفشل . تحرسه األخالق فٌعمر وإما ٍأن ٌنحرؾ به صاحبه فٌدمر وٌكون باألمر الثانى

قٌمة له  المال بال علم ال - س : ترتبط قٌمة العلم والمال باألخالق الحمٌدة . اشرح ذلك من خالل فهمك لألبٌات .

العلم سالح ذو حدٌن قد  -نت نهاٌته الفقر. فالعلم ٌنمٌه وٌوجهه إلى المشروعات النافعة فإن لم ٌتحصن بالعلم كا

 ٌستخدم فً الخٌر أو فً الشر فإذا لم تحوطه أخالق كرٌمة توجهه وترشده كان وسٌلة للهالك والدمار .

 علل ال قٌمة للعلم أو المال بدون أخالق .س: 

 الك ، فاألخالق حماٌة لهما .ألن المال فى ٌد الجاهل ٌتناقص ، والمال والعلم بدون أخالق ٌقودان صاحبهما إلى اله

 لماذا كان المال محتاجا إلى العلم ، وكان العلم والمال فً حاجة إلى األخالق الكرٌمة؟  س : 

 ألن المال فً ٌد الجاهل ٌتناقص، والمال والعلم قد ٌإدٌان إلى الهالك فاألخالق حماٌة لهما .  -

 ) ما لم ٌتوج صاحبه بخالق ( ؟  –ه بخالق ( ) ما لم ٌتوج رب -أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟  -ٖ

 األولى ؛ ألن كلمة " ربه " تفٌد معنى السٌادة والتملك .  .  -

لكل إنسان حظه فى هذه الدنٌا فهذا عطاء هللا للناس متنوع . وضح ذلك من خالل فهمك لألبٌات السابقة .  س : 

 الفاضلة وهو أفضلهم وأقلهم عددا . رزق المال ، وهناك من رزق العلم ، وهناك من رزق األخالق

الدنٌا حظوظ، ولكل إنسان حظه منها؛ فهناك من ٌرزقه  -الدنٌا حظوظ ولكل إنسان حظه منها . وضح ذلك . س : 

 هللا المال وهناك من ٌرزقه هللا العلم، وهناك من ٌرزقه هللا مكارم األخالق .

 بؤنه وسٌلة للفشل والضٌاع .  -   كٌؾ صور الشاعر العلم الذي لم ٌحصن باألخالق ؟ س : 

 ٓ٘بهْخ 
 إنى لتطـــربنـــى الخــالل كرٌمة        طــرب الؽرٌــب بؤوبة وتـالقــى

 وتهزنى ذكرى المـروءة والـندى        بٌن الشمابــل هــزة الـمـشــتاق

 فإذا رزقــــت خــلــٌــقــة مـحمودة        فـقد اصــطــفاك مقســم األرزاق



 

 ٕٖ 

 هات مرادؾ )تطربنً( ومضاد )المشتاق( ومفرد )الشمابل( فً جمل تامة. -ٔ

 بم افتخر الشاعر فً األبٌات؟ وعالم ٌدل ذلك. -ٕ

 فقد اصطفاك مقسم األرزاق( –هات الجمال فٌما ٌؤتً )طرب الؽرٌب بؤوبة وتالقً  -ٖ

 اإلمالق والــمـال إن لم تــدخـــره محـصـنا         بالعــــلـم كــان نـهــاٌة

 والعـلم إن لم تكتـنفه شـمـابل         تـعـــلٌـه كان مـطـٌــة اإلخـفـاق

 ال تحسـبن الـعـلـم ٌـنـفـع وحـده        مــا لـــم ٌـتـوج ربــــــــه بـخـــالق

 هات مضاد )تدخره( وجمع )مطٌة( ومرادؾ )اإلمالق( فً جمل تامة. -ٔ

 اجان الخلق الجمٌل. وضح ذلك.بٌن الشاعر أن المال والعلم ٌحت -ٕ

 ٌتوج ربه بخالق(-العلم إن لم تدخره محصناً -التحسبن العلم ٌنفع وحده-جمال فً قول الشاعر)مطٌة اإلخفاقما ال-ٖ

 رسالة إلى ابنً للدكتور/ "فاخر عاقل"
عمال أساتاذا لعلام االجتمااع فاى  9ٔ8ٔدكتور / فااخر عقال  فكاتاب ومإلاؾ ساورى معاصار ولاد عاام 

 ة األمرٌكٌة ببٌروت  ونال وسام االستحقاق من الدرجة الممتازة  الجامع

  -اُ٘ٔ :
 العقل والحرٌة سالحان لمواجهة المشكالت -ٔ

أي بنً: لقد منحك هللا عز وجل عقال وأعطاك حرٌة ثم قال لك خض معركة الحٌاة، فلماذا تتخلى عن هذٌن 
ك؟ وتترك نفسك رٌشة تتقاذفها عواصؾ الحٌاة ورٌاح السالحٌن الماضٌٌن؟! لماذا تعطل عقلك وتتنازل عن حرٌت

الصدؾ؟أفد من عقلك فً صٌاؼة أهدافك فً الحٌاة واحرص على حرٌتك فً اختٌار طرٌقك فٌها واجتهد فً سبٌل 
 ذلك ودافع عنه.

 اختٌار العمل وضرورة محاسبة النفس -ٖ
ك، ومن واجبً أن أفتح بصٌرتك على اختٌارك لعملك على أساس  من قدرتك ومٌولك وقٌمة هذا العمل لمجتمع

حقٌقة مهمة جدا فٌما ٌخص عملك وهً أن عصرك الذي تعٌش فٌه عصر علم وثقافة وتخصص، إذن فال ؼنى لك 
 فً عملك وإتقانك إٌاه عن هذا التخصص الدقٌق القائم على أساس واسع من ثقافة صحٌحة.

عادة أٌها الحبٌب فً القٌام بالعمل الذي تحب على وهنا دعنً أكشؾ لك سرا خطٌرا، وأعنى به سر السعادة، الس
الوجه األكمل وبالجهد الالزم. حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن أو تؤتً عن طرٌق األعمال السهلة أو 

قبل  -مجرد قواعد وأوامر وزاجر وإنما هً  -وال ٌمكن أن تكون -تنبع نم األعمال الروتٌنٌة، وما كانت األخالق 
عقٌدة وإٌمان ونٌة موقؾ. وال تفهم من كالمً أبدا أن تستهٌن بالقواعد واألوامر والنواهً ولكن افهم  -شًءكل 

 أن األعمال بالنٌات وأن الخلق الحسن فً سالمة النٌة وحسن الطوٌة وطٌب المعاملة.
من األعمال الروتٌنٌة،  حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن، أو تؤتً عن طرٌق األعمال السهلة، أو تنبع

عقٌدة  -قبل كل شًء-مجرد قواعد وأوامر ونواهً وزواجر، وإنما هً  -وال ٌمكن أن تكون –وما كانت األخالق 
وإٌمان،ونٌة وموقؾ، وال تفهم كالمً أبدا أن تستهٌن بالقواعد واألوامر والنواهً، ولكن افهم أن األعمال 

 ٌة،وحسن الطوٌة وطٌب المعاملة.بالنٌات، وأن الخلق الحسن فً سالمة الن
حاسب نفسك وانظر فً أعمالك وأقوالك دقق فً مواقفك ودوافعك وقؾ من هذا كله موقفا موضوعٌا ال ٌقبل 
لتبرٌر وال ٌلزم التزمت. إن من صمٌم األخالق الفاضلة أن ٌتطابق أقوالك وعملك فً حدود االستطاعة البشرٌة، 

 ن حقك وواجبك وأن تتناسق حرٌتك وحرٌة اآلخرٌن وهكذا.وأن ٌتوازن عدلك ورحمتك وأن ٌتعاو

 ٓؼ٘بٛب أٌُِخ ٓؼ٘بٛب أٌُِخ

 اكفَ. ف٘ ؽوٓي.× أػطبى  ٓ٘ؾي

 رؼجش ثٜب. رزوبمكٜب اُؾبك٣ٖ. أُب٤٤ٖٙ



 

 ٕٗ 

 ٕ٘غ. ٤ٕبؿخ ٖٓبئجٜب. ػٞإق اُؾ٤بح

 هؿجبري. ٤ُٓٞي هبػلح. اُغٔغ أٌٍ. أٍبً

 ثل. ؿ٠٘ ػوِي. ٝاُغٔغ ثٖبئو. ث٤ٖوري

 أهٖل. أػ٠٘ ارو٠ً٘. ػ٠٘ك

 رلم. رطوم اؽنه. ؽناه

 ٗٞاٙ. ٝأُلوك ىاعو. ىٝاعو رزؾون. ر٘جغ

 رٜزْ .× رَزقق .  رَز٤ٜٖ هٖل. ٝاُغٔغ ٗٞا٣ب. ٤ٗخ

 ٓؾب٣لاً. ٓٞٙٞػ٤بً  ا٤ُٔٚو . ٝاُغٔغ ٛٞا٣ب . اُط٣ٞخ

 اُزْلك ٝاُزؼٖت. اُزيٓذ اُزي٤ًخ. اُزجو٣و

 ر٘زظْ. رز٘بٍن ٣قزِق.× ٣زٞاكن .  ٣زطبثن

 ػظ٤ٔخ ، ٝأُلوك ع٤َْ. عَبٓبً  هاؽخ× ػ٘بء ، ٝاُغٔغ ْٓبم  ْٓوخ

 اهٛبهبً. ًلاً  رطِت. روز٠ٚ

 اُقطؤ. اُيَُ ا٫ٍزوبٓخ . ا٫ػٞعبط . اُوٖل

 ٓزْبئٔبً.× َٓزجْواً .  ٓزلبئ٬ً  رٚطوة . رقزَ

 أػوكٌْ. أثٖوى أٝٙؾٚ. أثَطٚ

 ثي.هو× أثؼلى .  ع٘جي ٛو٣وخ ، ٝاُغٔغ أٗٔبٛ. ٜٗٔ

 

 -أٙٞاء ػ٠ِ اُ٘ٔ:
ُول أػطبى هللا ػو٬ً ٝؽو٣خ كبهزؾْ ؽ٤بري ث٤ٖ اُ٘بً كِٔبما رزوى ٛن٣ٖ ا٬َُؽ٤ٖ اُو٤٣ٖٞ؟ ُٝٔبما رزوى  -ٔ

 ٗلَي ًبُو٣ْخ اُز٠ رؼجش ثٜب ٖٓبئت اُؾ٤بح ٖٝٓبككبرٜب.
 ا٠ٗ أٖٗؾي إٔ رَزقلّ ػوِي ك٠ ٕ٘غ أٛلاكي ، ٝإٔ رؾوٓ ػ٠ِ ؽو٣زي ك٠ اُؾ٤بح. -

ػِٔي أُ٘بٍت ُولهاري ٝهؿجبري،ثؾ٤ش ر٘زلنغ ٝر٘لنغ ٓغزٔؼني، ٝٓنٖ ٝاعجن٢ إٔ أػوكني إٔ ػٖنوى  افزبه -ٕ

 اُؾبٙو ػٖو ػِْ ٝٓؼوكخ ك٬ثل ٜٓ٘ٔب ، ٝاػِْ إٔ اَُؼبكح اُؾو٤و٤خ ٠ٛ اٗغبى اُؼَٔ ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ .

ِننْ إٔ ا٧فنن٬م ٝا٣نبى إٔ رؼزوننل إٔ اَُننؼبكح ٌَُِنب٠ُ أٝ رؾوننن ثَننُٜٞخ ؽزن٠ ُننٞ ًبٗننذ أػٔنبٍ هٝر٤٘٤ننخ ، ٝاػ -

٤َُذ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُوٞاػل ٝا٧ٝآو ٝاُ٘ٞا٠ٛ ثَ ٢ٛ أ٣ٔنبٕ ٝاػزونبك ًج٤نو ٤ٗٝنخ ٕنبكهخ كن٠ ًنَ ٓٞهنق ،كن٬ 

 رَزقق ثْٜ كب٧ػٔبٍ ثب٤ُ٘بد ، ٝأكَٚ ا٧ف٬م ك٠ ا٤ُ٘خ اُؾَ٘خ ، ٝا٤ُٔٚو اُؾ٠ كؾبٍت ٗلَي كائٔبً.

إٔنَ ا٧فن٬م إٔ رزٞاكنن أػٔبُني ٓنغ أهٞاُني  ٝرؤَٓ أػٔبُي ٝٓٞاهلي ك٠ ؽ٤بك كٕٝ ا٫ٗؾ٤بى ُ٘لَني ، ٧ٕ ٓنٖ

 ٝإٔ ٣زٞاىٕ ػلُي ٝهؽٔزي ، ٝإٔ ٣زؼبٕٝ اُؾن ٓغ اُٞاعت، ٝإٔ ر٘زظْ ؽو٣زي ٓغ ؽو٣خ اُجْو.

 -رؼج٤واد ع٤ِٔخ :
 " ٗلاء ٣لٍ ػ٠ِ اُؼطق ٝؽبعخ ا٫ثٖ ٤ُِٖ٘ؾخ. ُٝلٟ –" ث٠٘  -ٔ

 ز٤ًٞل " ٣لٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ٗؼٔخ اُؼوَ .أٍِٞة ٓئًل ة" هل" ٝ "٫ّ اُ:  لقد منحك هللا عز وجل عقال -ٕ

 " رؼج٤و ٣ٞٙؼ ه٤ٔخ اُؼِْ ٝٙوٝهح اَُؼ٢ ك٢ اًزَبثٚ.إ اُؼِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ ٠ٛ أُلبر٤ؼ ا٧ٍب٤ٍخ"  -ٖ

"أٍِٞة أٓو ُِؾٖش ٝاُٖ٘ؼ ٝك٤نٚ  رْنجٚ ُِؾ٤نبح ثٔؼوًنخ ٣ٝنلٍ ػِن٠ ٙنوٝهح أفنن " ف٘ ٓؼوًخ اُؾ٤بح-ٗ

 اُؾ٤بح ثغل .

 .رز٘بىٍ ػٖ ؽو٣زي ؟ : أٍِٞة اٍزلٜبّ ُِزؼغت ٝا٫ٍزٌ٘به  ُٔبما رؼطَ ػوِي ٝ – ٘

 " ّجٚ اُ٘لٌ ثبُو٣ْخ أُزؾوًخ ك٠ ًَ ٌٓبٕ." رزوى ٗلَي ه٣ْخ -ٙ

 " أ٤ٍِت أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك .اعزٜل  –اؽوٓ  –" أكل -7

 " رٖٞه ُِزقٖٔ ثبُج٘بء اُوبئْ ػ٠ِ أٍبً." اُزقٖٔ اُله٤ن اُوبئْ ػ٠ِ أٍبً ٝاٍغ-8

 ٤ت : ٗلاء ُِز٘ج٤ٚ ٣ٞؽ٢ ثؾت اٌُبرت ٫ث٘ٚ . أ٣ٜب اُؾج -9

 : رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ إٔ ٖٗؼ ا٧ث٘بء ٝرٞػ٤زْٜ ٝاعت ػ٠ِ ا٥ثبء .  ٖٓ ٝاعج٢ إٔ أكزؼ ث٤ٖوري – ٓٔ

 أٍِٞة أٓو ُِزؾن٣و .  ؽناه : -ٔٔ



 

 ٕ٘ 

 " رٖٞه اَُؼبكح ثْقٔ ٣طوم اُجبة.اَُؼبكح ٫ رطوم ثبة ا٬ٌَُٕ" -ٕٔ

 ثبٗٔب ُِز٤ًٞل ٝاُزق٤ٖٔ. " أٍِٞة هٖو" اٗٔب ٠ٛ ػو٤لح-ٖٔ

 " ا٣وبع ٤ٍٞٓو٠ ٣غنة اُنٖٛ.اُط٣ٞخ –" ا٤ُ٘خ ٗل٠ ُِزؾن٣و.  " ٫ رلْٜ"-ٗٔ

 : رؼج٤و ٣ٞٙؼ إٔ ٬ٍٓخ ا٤ُ٘خ ّوٛ ُوجٍٞ اُؼَٔ .اُقِن اُؾَٖ ك٢ ٬ٍٓخ ا٤ُ٘خ-٘ٔ

 " رْج٤ٚ اُؾن ٝاُٞاعت ثؤّقبٓ رزؼبٕٝ. ٣زؼبٕٝ ؽوي ٝٝاعجي" -ٙٔ

 : أٍب٤ُت أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك  ؽبٍت ، اٗظو ، كهن ، هقٖ٘ؼ ٝا٩هّبك.   أٍِٞة ٠ٜٗ ُِ " ٫ رٌ٘ "-7ٔ 

 

 

 

 :أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب 
 ً: ٓز٠ ٣ؼَٔ ا٩َٗبٕ ثٖ٘بئؼ ؿ٤وٙ ؟ 

 ٣ؼَٔ ا٩َٗبٕ ثٖ٘بئؼ ػ٤وٙ اما ّؼو ثؾجٚ ُٚ ٝٝعل ك٢ ٖٗبئؾٚ ٓب ٣٘لؼٚ.

 ً:ٓب آصبه اُؼَٔ ثٖ٘بئؼ ا٥فو٣ٖ ك٢ ؽ٤بر٘ب؟

 لؼٚ ك٢ ؽ٤برٚ ، ًٔب رؾون ُِٔغزٔغ اُزولّ ٝاُوكب٤ٛخ .رؾون ُ٪َٗبٕ اَُؼبكح ٝر٘

٣ٖٞؽ ا٩َٗبٕ أٛلاكٚ ثزؾل٣لٛب ٝرور٤جٜب ٝاُزقط٤ٜ اُغ٤ل   ً: ٤ًق ٣ٖٞؽ ا٩َٗبٕ أٛلاكٚ ؟ ٤ًٝق ٣ؾووٜب ؟

 ُزؾو٤وٜب ، ٣ٝؾووٜب ثبُغل ٝا٫عزٜبك ٝاُؼَٔ أُزوٖ ٝاُٖجو ػ٠ِ أُزبػت .

 ً:ُٔبما رورجٜ ا٧ف٬م ثبُؼَٔ ٝاُؼِْ ؟

 ٧ٕ ا٧ف٬م ر٘ظْ اُؼَٔ ٝرٞعٚ اُؼِْ ا٠ُ ٓب ٣٘لغ ا٩َٗبٕ ٣ٝقلّ اُجْو٣خ . -

 ً: ٓب اُؾو٤وخ اُز٢ أفجو ثٜب ا٧ة اث٘ٚ ؟

 اُؾو٤وخ إٔ اُيٖٓ ك٢ رـ٤و َٓزٔو ٝإٔ ا٩َٗبٕ ٣٫ظَ ػ٠ِ ؽبُٚ ٝاٗٔب ٣زولّ ثٚ اُؼٔو . 

 ً : ٓب اُٖٞهح أُوكٞٙخ ٖٓ اُٞاُل ك٬ ٣ؾت إٔ ٣وٟ ػ٤ِٜب ُٝلٙ ؟

 اُٖٞهح أُوكٞٙخ : إٔ ٣زق٠ِ ا٫ثٖ ػٖ ػوِٚ ٝؽو٣زٚ ٣ٝزوى ٗلَٚ ُٖٔبػت اُؾ٤بح . -

 ً : امًو ا٬َُؽ٤ٖ اُِن٣ٖ مًوٛٔب اٌُبرت ، ٝؽلك كبئلح ًَ ٜٓ٘ٔب . 

 ا٬َُؽبٕ ٛٔب : اُؼوَ ٝاُؾو٣خ ، ٝكبئلرٜٔب   : ثبُؼوَ ٣ٖٞؽ أٛلاكٚ ٝثبُؾو٣خ ٣قزبه ٛو٣وٚ ك٢ اُؾ٤بح . -

 أ٫ ٣زوى ٗلَٚ ُٖٔبػت اُؾ٤بح رٞعٜٚ أ٣٘ٔب ّبءد  -ٔ اث٘ٚ ؟ ٖٗؾٚ ة: ً: ثْ ٖٗؼ اٌُبرت

أ٫ ٣زق٠ِ ػٖ ػوِٚ ٝؽو٣زٚ ثَ ٣َزل٤ل ثٜٔب ك٢ اُزـِت ػ٠ِ ٖٓبػت اُؾ٤بح ٝثؼوِٚ ٣ٖ٘غ أٛلاكٚ ٝثؾو٣زٚ  -ٔ

 ٣ؾون ٛنٙ ا٧ٛلاف .

 ً:ٓب أٌٍ افز٤به ا٩َٗبٕ ُؼِٔٚ ًٔب أٝٙؼ اٌُبرت ؟ 

 ارٚ ٤ُٓٝٞٚ ٝك٢ ٓغبٍ رقٖٖٚ ٓل٤لا ُِٔغزٔغ .إٔ ٣ٌٕٞ اُؼَٔ ٓزٞاكوب ٓغ هلُو

 ً: ٓب اَُو اُقط٤و اُن١ ًْلٚ اٌُبرت ٫ث٘ٚ ؟ 

 ٛٞ إٔ ٍو اَُؼبكح ٣ٌٖٔ ك٢ اُو٤بّ ثبُؼَٔ اُن١ ٣ؾجٚ ػ٠ِ اُٞعٚ ا٧ًَٔ ٝثبُغٜل ا٬ُ ىّ .

ٜب ٫رزؾون ٖٓ ؽنهٙ ٖٓ اُزٌبٍَ ٧ٕ اَُؼبكح ٫ رلم ثبة ا٬ٌَُٕ ًٔب أٗ ً: ْٓ ؽنه اٌُبرت اث٘ٚ ؟ ُٝٔبما ؟

ف٬ٍ ا٧ػٔبٍ اُزوِج٤ل٣خ ثَ رزؾون ٖٓ ف٬ٍ ا٧ػٔبٍ اُٖؼجخ ا٫ثزٌبه٣خ ، كٌِٔب اٍزطبع ا٩َٗبٕ إٔ ٣ؾون 

 ػ٬ٔ ٕؼجب ٓل٤لا ٓجزٌوا ّؼو ثَؼبكح ؿبٓوح .

 ً : رَغَ اُوٍبُخ ٝاعت ا٥ثبء ٗؾٞ ا٧ث٘بء . ٝٙؼ مُي .

ب ك٤ٚ ٗلؼْٜ ، ٝٗوَ ٓب ُل٣ْٜ ٖٓ فجواد اُؾ٤بح ا٤ُْٜ ٖٓ ٝاعت ا٥ثبء ٗؾٞ ا٧ث٘بء ٖٗؾْٜ ٝاهّبكْٛ ا٠ُ ٓ -

 ٝرج٤ٖوْٛ ثٔب ك٤ٚ ف٤وْٛ ، ٓغ اػطبْٛ اُؾو٣خ ك٢ اُزل٤ٌو ٝا٫فز٤به ُؾ٤برْٜ

 ً:َٛ ا٧ف٬م ٓغوك أٝآو ٝٗٞاٙ كوٜ ؟ ٝٙؼ .

 َٔ .٫ ، كب٧ف٬م ػو٤لح ٝا٣ٔبٕ ٤ٗٝخ ٝٓٞهق ٓغ ا٫ُزياّ ثب٧ٝآو ٝاُ٘ٞا٢ٛ ٝاُوٞاػل كب٤ُ٘خ أٍبً اُؼ 

 ً : ) ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ( ٓب كبئلرٜب ثؼل ) ٝٓب ًبٗذ ا٧ف٬م ( ؟ 

 ) ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ( ثؼل ) ٝٓب ًبٗذ ا٧ف٬م ( عِٔخ اػزوا٤ٙخ ُِز٤ًٞل .  -

اُقِن اُلبَٙ ٣زٔضَ ك٢ ٬ٍٓخ ا٤ُ٘خ ٝٓطبثوخ ا٧كؼبٍ ٨ُهٞاٍ ً: ك٤ْ ٣زٔضَ اُقِن ك٢ هأ١ اٌُبرت ؟ 

 اُزؼبَٓ ٓغ ا٥فو٣ٖ ٝرطج٤ن اُؼلٍ ٝٓٔبهٍخ اُؾوٞم حا٫ُزياّ ثبُٞاعجبد .ٝٓؾبٍجخ اُ٘لٌ  ٝؽَٖ 



 

 ٕٙ 

ؽ٤٘ٔب ٣ؾبكع ػ٠ِ ؽو٣خ ا٥فو٣ٖ ٣ٝؼِْ أٗٚ ؽو ً: ٤ًق رز٘بٍن ؽو٣زي ٓغ ؽو٣خ ا٥فو٣ٖ ؟ٓٞٙؾب ثٔضبٍ؟  

٤ٖ ٓب ُْ ٣ٚو كؾو٣خ ا٩َٗبٕ ر٘ز٢ٜ ػ٘لٓب رجلأؽو٣خ ا٥فو٣ٖ ٝٓضبٍ مُي ػ٘لٓب ٣و٤ْ اُ٘بً ا٧كواػ َٓزقلٓ

 ٌٓجواد اُٖٞد كْٜ أؽواه ٌُٖٝ ػ٤ِْٜ ٓواػبح ؽو٣خ ا٥فو٣ٖ كٜ٘بى أُو٣٘ ٝاُ٘بئْ  .

 ً:ػَِ : ٓ٘ؾي هللا ػو٬ ٝؽو٣خ ؟

 ٤َُزل٤ل ثٜٔب ك٢ اُزـِت ػ٠ِ ٖٓبػت اُؾ٤بح كجؼوِٚ ٣ٖٞؽ أٛلاكٚ ٝثؾو٣زٚ ٣قزبه ٛو٣وٚ ٣ٝؾون أٛلاكٚ .

 

 

 

 ٓ٘بهْخ 

ٌْن هذٌن عن تتخلَّى فلماذا الحٌاة، معركةَ  ُخضْ  لك قال ثم حرًٌة، عطاكوأ عقال – وجلَّ  عزَّ  – الخالقُ  منحك لقد  السالَح

 الماضٌٌن؟

 (تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :  )أ 

 حرمك   –أعطاك  -* مرادؾ : " منحك  ":  ) اختصك  

 عقابل  (  –عقالء  –* جمع   : " عقل  " :  عقول 

 ه ؟ ما نوع العصر الذي نعٌش فٌ ( )ب

 )ج(  ما النصٌحة التً أراد األب أن ٌوجهها لولده ؟ 

 ) د( " خض معركة الحٌاة " ما الجمال فً هذه العبارة ؟ )هـ ( استخرج من الفقرة أسلوبا مإكدا وبٌن أداة  توكٌده 

 

باب الكسالن  " السعادة أٌها الحبٌب فً القٌام بالعمل الذي تحب على الوجه األكمل وحذار أن تظن أن السعادة تطرق

وال ٌمكن أن تكون مجرد قواعد وأوامر وزواجر وإنما  –أو تؤتً عن طرٌق األعمال السهلة وما كانت األخالق 

 عقٌدة وإٌمان ونٌة وموقؾ

 

 هات مضاد " األكمل " مفرد " زواجر " مرادؾ"  تطرق " جمع " نٌة "  -أ      

 دة الحقة . وضح ذلك بؤسلوب أدبً حددت الفقرة طبٌعة ومفهوم األخالق والسعا -ب      

 ) حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن (  تعبٌر جمٌل وضح سر جماله  -جـ      

 منحك هللا عقال وحرٌة علل . -ٔ-د  

 " وال ٌمكن أن تكون " ما فابدة ذكرها بعد التعبٌر " وما كانت األخالق"  -ٕ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( وادي الكنانة للشاعر : محمد الهراوي " دراسة4)

م وعمل بوزارة المعارؾ واهتم بشعر 88٘ٔولد بمحافظة الشرقٌة  محمد الهراوي الشاعر:

الطفل الجدٌد ( وتوفً عام  –األطفال حتى أصبح رائدا فٌه، ومن أهم أعماله )سمٌر األطفال 
 م9ٖ9ٔ

الشاعر ٌعرؾ فضل مصر على المصرٌن وعلى العالم، ولذلك ٌعرفنا هذا الفضل  جو النص:

 وٌدعونا إلى السعً بكل جهد من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
 

 

 كػذ ٖٓـــو كِج٤ـــ٘ب ًـــوآــب        ٖٝٓو ُ٘ب كـــ٬ ٗــلع اُيٓــــبٓب

 ، ه٤ـــــبٓب        أٓبٌْٓ اُؼ٬ ، كبٓٚـــٞا أٓــبٓب ه٤بٓآ رؾـذ ها٣زـــٜب

 ٛ٘بى أُغل ٣لػــــًْٞ ، كٜجٞا        ٤ٌُٝ ٣وٝػٌْ ك٠ أُغل فطـت

 بُؼٔو أُغل ٓب ك٠ أُغل ٕؼت        روكٟ اُنٍ ٖٓ ٣ق٠ْ اُؾٔــبٓ         

 ُ٘ب مًو ، ٓغ أُب٠ٙ ٓغـــ٤ل      ُ٘ب أٓــــَ ، ٣غـــل ث٘ــب ثؼــ٤ل

 نُي ٓضِٔب ٍـــــــلٗب َٗــــٞك      ٝٗوكغ كٞم ٛبّ اُ٘غــْ ٛبٓبً

 ك٤ب ٝاكٟ اٌُ٘بٗخ ُـــٖ رـــي٫ٝ      ٝك٤ي ا٤َُ٘ ٣غوٟ ٍَِجـــ٦٤

 ٣طٞف ثٔبئٚ ػوٙآ ٝٛـــ٥ٞ      ٣ٝجَـــٜ ك٤ٚٚ ػبٓآ كؼــبٓب

 ثَبٛي ٍ٘لً ، ٝصواى رجو         ٝعٞى ْٓوم ، ّٝناى ػطو

 ؿو     أثٞا ك٢ هللا ٝاُٖٞٛ اٗوَبٓب ٜٝٗوى ًٞصو ، ٝث٘ٞى 

 

 ٓؼ٘ـــبٛب أٌُِخ ٓؼ٘ـــبٛب أٌُِخ

 ٣ليػٌْ ٣ق٤لٌْ ٣وٝػٌْ ٗبكد كػذ
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 -أٙٞاء ػ٠ِ ا٧ث٤بد :
ر٘بك١ ٖٓوأث٘بئٜب ُِؼَٔ ٖٓ أعِٜب كِجٞا٧ٕ ٖٓو رَزؾن ٌَُ ٓغلٝػظٔخ كبُْجبة هبكرٜب ُٖٝ ٣زوًٞٛب ٤ُل -ٔ

 رؼجش ثٜب

 ل٤ٖ ٓؾ٤٤ٖ ُوا٣زٜب ك٢ هٞح ٝارقنٝا ٛو٣ن اُوكؼخ ٝاُزولّ ٍج٬٤ ُْٜ ُٝج٬كْٛ ٍٝؼٞا ك٤ٚ.أرٞا ٝاه - ٕ

كبُٔغل ث٤ٖ أ٣ل٣ٌْ ك٤ٜب ا٤ُٚ اٍؼٞا ٫ٝ رقْٞا ٤ّئًب ك٢ ٍج٤ِٚ ٜٓٔب ػظْ ٛنا ا٧ٓو ّٝن ػ٤ٌِْ ٫  -ٖ

 رَزَِٔٞا ُٚ.

٫ٝ ٕؼٞثخ كٖٔ فبف أُٞد ك٢ ٣وَْ اُْبػو ػ٠ِ َُبٕ ٖٓو ثؤٕ أُغل ٝاُزولّ ٝاُوه٢ ٤ٌُ ك٤ٚ ْٓوخ  -ٗ

 ٍج٤َ هه٢ ث٬كٙ ًبٕ ُجبٍٚ اُنٍ ٝاُٜٞإ.

كٖٔو أُغ٤لح ثزبه٣قٜب ٝػواهزٜب ٓؼوٝكخٝثٔب٤ٜٙب اُؼظ٤ْ ٝثـ٘بٛب ًٝوٜٓب ٝثَٔزوجِٜبأُْوم ػ٠ِ  -٘

 ٣لأث٘بئٜب.

أفوٟ ٝٗغؼَ كٔضِٔب ً٘ب ك٢ أُب٢ٙ أ٤ٍبك ٛنٙ اُل٤ٗب ثؾٚبهر٘ب ٝػِٔ٘ب ك٬ثل إٔ ٗؼ٤ل ٛنٙ ا٤َُبكح ٓوح  -ٙ

 هأٍ٘ب ٓوكٞػخ أػ٠ِ ٖٓ هإًٝ اُ٘غّٞ.

٣ٝ٘بك١ اُْبػو ػ٠ِ ا٤َُ٘ هبئ٬: ٣ب أهٗ اُؾ٤بح ٝاُق٤و ُٖ رـ٤ت َّٔي ُٖٝ ري٢ُٝ أثًلا ٝرٚؼل٢ ٛبُٔب  -7

 ثي ٤ِٗي اُن١ ٣ل٤٘ ثبُق٤و اٌُض٤و ػ٠ِ أِٛي.

 ٤وٙ ٍ٘خ ثؼل ٍ٘خ.ك٤ٞىع ٓبإٙ ػ٠ِ رواثي كزقٚو أهٙي ٣ٝ٘ؼْ ثٚ أِٛي ك٢ ًَ ثوؼخ ٓ٘ي ٣ٝيكاك ف -8

كؤهٙي ؽو٣و ٗبػْ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ فٚوح ٝفٖٞثخ ٝرواثي ٓضَ اُنٛت كٜٞ صوٝري ٝعٞى كاكئ ع٤َٔ ٫  -9

 ر٘وطغ ػ٘ي َّٔي ٝهائؾزي َٓي ع٤َٔ ًَٝ ٛنا ثَٞاػل أث٘بئي ٣ب ٖٓو ا٧ه٣ٞبء ٓؾ٢ٔ.

ٓؾبُٝخ ُزلو٣وْٜ كْٜ  أٓب ٜٗوى ك٤ل٤٘ ػ٤ِ٘ب ثق٤وٙ اٌُض٤و ٝأث٘بإى ا٧ٗو٤بء اُـو ٣ولٕٞ ك٢ ٝعٚ أ١ -ٓٔ

 ٣ؾبكظٕٞ ػ٠ِ ٝؽلري ػ٠ِ افز٬ف ك٣ْٜ٘ َِْٓ ٤َٓٝؾ٢.

 -ٓٞاٖٛ اُغٔبٍ :
 ر٣ٖٞو ع٤َٔ ؽ٤ش ٕٞه ٖٓو ثب٩َٗبٕ اُن١ ٣لػٞ أث٘بءٙ ُِؼَٔ. كػذ ٖٓو:  -ٔ

 ٌٗوح ُِزؼظ٤ْ. ًوآب:    اُلبء رلٍ ػ٠ِ ٍوػخ اٍزغبثخ اُْجبة ُ٘لاء أٓ٘ب اُؼي٣يح ٖٓو.   كِج٤٘ب اُ٘لاء: -ٕ

 رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ اػزياىٗب ثٖٔو٣ز٘ب. ٘ب:ٖٝٓو ُ -ٖ

 ر٣ٖٞو ٣ٞٙؼ إٔ َٓزوجَ ٖٓو ث٤ل أث٘بئٜب كؼ٤ِْٜ إٔ ٣ٖ٘ؼٞا ُٜب أَُئزوجَ اُؼظ٤ْ . ك٬ ٗلع اُيٓبٓب:

ب: -ٗ ًٓ  رؼج٤و ع٤َٔ ٣ٞؽ٢ ثب٤ُوظخ ٝاُْ٘بٛ ، ٝرٌواه ه٤بٓب: ُِز٤ًٞل.  ه٤ب

 أٓو ػظ٤ْ فطت اٍزغج٘ب ُج٤٘ب

 هَْ ُؼٔو ٗزوى ٗلع

 ُجٌ ٝاًز٠َ روكٟ رِٔي ا٧ٓو ٝاُْؤٕ ، ط : ا٧ىٓخ اُيٓبّ

 اُٜٞإ اُنٍ ٝاهل٤ٖ ٝأُواك ٣وظ٤ٖ ه٤بٓب

 ٣قبف ٣ق٠ْ أُغل اُؼ٬

 أُٞد اُؾٔبّ اٍؼٞا آٚٞا

 رلوم اٗوَبّ روبػَٞا -رٌبٍِٞا × اٜٗٚٞا  ٛجٞا

 ٗؾٌْ َٗٞك ٤ٕذ ّٜٝوح مًو

 هأً ٛبّ ػظ٤ْ ٓغ٤ل

 ٣لٝه ٣طٞف َٓزوجَ أَٓ

 ٣ْ٘و ٣جَٜ ٣غزٜل ٣غل

 ف٤وٙ ك٤ٚٚ اُؾ٤بح اٌُ٘بٗخ

 ٍ٘خ ػبّ ػنثًب ٍَِج٬٤

 ًض٤و اُق٤و ًٞصو كواّي هٖل اُيهع ثَبٛي

 أث٘بئي ث٘ٞى اُؾو٣و ا٧فٚو ٍ٘لً

 إٔل٤بء ؿو اُوؿبّ xاُزواة أُجَِ  صواى

 هكٚٞا أثٞا مٛت رجو

   اُوائؾخ اُط٤جخ اُْنا
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٣٘زظو ٖٓ ٣نٛت  ثب٢ُْء أُبك١ اُن١أٍِٞة هٖو ثزول٣ْ )أٓبٌْٓ( ُِز٤ًٞل، ٕٞه اُؼ٬  أٓبٌْٓ اُؼ٬: -٘

 ا٤ُٚ.

 أٍِٞة أٓو ؿوٙٚ اُؾش ٝا٩هّبك. آٚٞا أٓبٓب: -ٙ

 أٍِٞة هٖو ٝؽٖو ثزول٣ْ ّجٚ اُغِٔخ )ٛ٘بى( ُِز٤ًٞل. ٛ٘بى أُغل: -7

رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ رؾو٤ن أُغل ًٝؤٕ أُغل ٣لػْٞٛ ٣ْٝزبم ا٤ُْٜ كْٜ عل٣وٕٝ  أُغل ٣لػًْٞ: -8

 ثٌَ ٓغل 

 ٌٗوح ُِؼّٔٞ ٝأٍُْٞ ٝاُزؾو٤و. فطت:ؿوٙٚ اُؾش ٝا٩هّبك.    أٍِٞة أٓو ٛجٞا : -9

 أٍِٞة ٓئًل ثبُوَْ.    ُؼٔو أُغل : -ٓٔ

 ر٣ٖٞو ع٤َٔ ؽ٤ش ٕٞه اُنٍ ٝاُٜٞإ ثض٤بٍة ٣ورلٟ. روكَّٟ اُنٍ:  -ٔٔ

ب ٝهؿجخ اُْجبة ك٢ اػبكح ٌٓبٗزٜب. ٓضِٔب ٍلٗب َٗٞك: -ٕٔ ًٔ  رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ ػظْ ٌٓبٗخ ٖٓو هل٣

  .ٕٞه اُ٘غْ ثبَٗبٕ ُٚ هأً -رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ ٍٔٞ اُٜلف ٝػِٞٙ.  ٛبٓب:ٝٗوكغ كٞم ٛبّ اُ٘غْ  -ٖٔ

 رٖٞه ٝاك١ ا٤َُ٘ ثبَٗبٕ ػي٣ي ك٤ٚٔئ٘ٚ ثؤٗٚ فبُل ثبم . ٣بٝاك١ اٌُ٘بٗخ ُٖ ري٫ٝ: -ٗٔ

 رؼج٤و ع٤َٔ كٕٞق ا٤َُ٘ ثؤٕ ٓبءٙ ػنة ٕبف ٣ْ٘و اُؾ٤بح ك٢ هثٞع اُٞاك١. ا٤َُ٘ ٣غو١ ٍَِج٬٤: -٘ٔ

ب  -ٙٔ ًٙ  ؼ٠٘ ٣ٝٞٙؾٚ.ٛجبم ٣جوى أُ ٫ٞٛ:× ػو

       رؼج٤و ع٤َٔ ٣ج٤ٖ أ٤ٔٛخ ا٤َُ٘ ٝإٔ ف٤وارٚ ًض٤وح.٣جَٜ ك٤ٚٚ:  -7ٔ

 ر٣ٖٞو ع٤َٔ ُِيهع ثبُض٤بة اُ٘بػْ اُـب٢ُ. ثَبٛي ٍ٘لً: -8ٔ

 ر٣ٖٞو ع٤َٔ كٖٞه رواثٚ ٤ٔٛٝٚ ثبُنٛت اُض٤ٖٔ. صواى رجو: -9ٔ

 عٞى ْٓوم: رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ كفء اُغٞ ٝاػزلاُٚ. -ٕٓ

 ٚ ٤َٗٝٔٚ.رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ ٤ٛت هائؾز ّناى ػطو: -ٕٔ

 رؼج٤و ٣ٞؽ٢ ثبُط٤جخ ٝا٧ف٬م اُؾ٤ٔلح ٝاٌُوّ. ث٘ٞى ؿو: -ٕٕ

 رؼج٤و ٣ٞؽ٢ ثبُٞؽلح ا٤ُ٘ٛٞخ أٍِٞة هٖو ُِز٤ًٞل ثزول٣ْ اُغبه ٝأُغوٝه.أثٞا ك٢ هللا ٝاُٖٞٛ اٗوَبٓب: -ٖٕ

 -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب:
تحت راٌتها وأن ٌطلب من أبناء مصر أن ٌنهضوا متحدٌن س:ماذا ٌطلب الشاعر فً البٌت األول واثانً ؟  

 ٌمضوا إلى العال مسرعٌن لٌحققوا لمصر المجد والرفعة .

 أفادت الفاء سرعة استجابة أبناء مصر لندابها .س:ماذا أفادت الفاء فً فلبٌنا ؟  

 س: فً األبٌات موسٌقى ما مصدرها ؟

طرب األذن وٌلفت االنتباه  بعٌد (   إٌقاع موسٌقً ٌ –لنا أمل ( و)مجٌد  –الزماما (و )لنا ذكر  –بٌن )كراما  -

 س: ما األمر الذي دعا إلٌه الشاعر فً األبٌات ؟

دعا الشاعر أبناء مصر أ بناء مصر إلى الجد واالجتهاد لتحقٌق المجد لمصر وعدم الخوؾ من الشدابد والصعاب  

 فً طرٌق الوصول للرفعة وهذا ٌدل على حبه لمصر وأبنابها .

ٌقسم بؤنه لٌس فً المجد صعب فالذل رداء من ٌخاؾ  ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟  س: بم ٌقسم الشاعر فً األبٌلت 

الموت ونحن أصحاب مجد عرٌق وأمل بال حدود . وٌدل ذلك على أهمٌة المجد وإصرار أبناء مصر على تحقٌق 

 الرفعة .

األن مصر تنادي مصرأبنابها للعمل من أجلها فلبو - س : فً األبٌات دعوة ؼالٌة ، واستجابة سرٌعة وضح .

 تستحق لكل مجدوعظمة فالشباب قادتها ولن ٌتركوها لٌد تعبث بها

 تدل على عراقة ماضٌهم واألمل فً مستقبلهم .  -لنا ذكر ؟ بم توحً العبارتان ؟  –س:  لنا أمل 

 شذاك عطر : طٌب رابحتها .  –بنوك ؼر : العزة والكرامة  .  -) شذاك عطر ( ؟  –س:  عالم ٌدل ) بنوك ؼر ( 

 باستمرار جرٌان النٌل فً أرض مصر .  -س : ربط الشاعر بقاء مصر وعدم زوالها بؤمر . فما هذا األمر ؟ 

 س :  ٌرتبط خلود مصر بخلود نٌلها العظٌم . اشرح ذلك . 

 مصر كنانة هللا فً أرضه لن تزول وسوؾ تظل خالدة ما جرى فً أرضها النٌل بمابه العذب .  -

 ) النٌل فٌك ( ؟  –: ) فٌك النٌل (  س:  أي التعبٌرٌن أجمل
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 التعبٌر األول أجمل؛ ألنه أسلوب قصر بتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التوكٌد .  -

النٌل ٌجري بؤرض مصر وٌنشر ماءه هنا  -س :  تبٌن األبٌات فضل النٌل على أرض مصر وجوها . وضح ذلك . 

 القٌمة مثل الذهب . وهناك فٌحول أرضها إلى بساط أخضر وٌجعل ترابها ؼالً 

 سٌظل مجد مصر خالدا على مر الزمان . علل .  -س: 

 ألن النٌل ٌجري بؤرض مصر بمابه العذب وٌنشر خٌره فً أرجاء مصر .  -

 ٌحفظ لمصر بقاءها واستمرارها .   - ٔ س: ما أثر النٌل فً الوادي .وضح ذلك..

 ٌوفر لمصر ما تحتاجه من كهرباء . - ٖمكان . ٌنشر ماءه فً كل أرجاء مصر، فتنتشر الخضرة فً كل  - ٕ

 تعبٌر ٌدل على الفخر واالعتزاز بما قدمناه للحضارة . هام النجم :  -وضح داللة التعبٌر بما ٌؤتً : أ -س: 

 تعبٌر ٌدل على الدوام واالستمرار . لن تزوال :  -ب

 ة .ٌفٌد التجدد واالستمرار واستحضار الصورالفعل المضارع )ٌجري( :  -ج

للوصول إلى المجد على أبناء مصر الجد واالجتهاد  س: للمجد ثمن ؼال ٌجب أن ٌجود به أبناء مصر . وضح ذلك ؟

 وعدم الخوؾ من الصعاب والشدابد فً طرٌق المجد وعدم االستسالم ألنه لٌس فً المجد صعب باإلرادة والعزٌمة .

 على هذا المعنى ؟ س: لمصر تارٌخ  مجٌد ومستقبل عظٌم .ما البٌت الذي ٌدل

 لــنا أمــــل ٌــجـــد بــنــا بعــــٌد.                 لنا ذكـــر  مـــع الماضــى مجــٌد                

 ) لٌس ٌروعكم خطب فً المجد ( ؟  –) لٌس ٌروعكم فً المجد خطب (  -س:  أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ 

 بتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التوكٌد .  التعبٌر األول أجمل ؛ ألنه أسلوب قصر

 س:  ما المقصود من قول الشاعر : ) ولٌس ٌروعكم فً المجد خطب ( ؟ 

 ال ٌمنعكم من تحقٌق المجد أمر شدٌد أو صعب .  -

 ) فلبٌنا كراما ( أم ) لبٌنا كراما ( ؟   -س:  أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ أ

 تدل على سرعة االستجابة للنداء .  التعبٌر األول أجمل ، ألن الفاء -

 س:  تبٌن األبٌات ضرورة استجابة المصرٌٌن لنداء مصر فهو طرٌق العال والمجد . وضح ذلك . 

ٌدعو الشاعر أبناء مصر إلى سرعة االستجابة لنداء الوطن وأن ٌنهضوا متحدٌن تحت راٌته، فالعال أمامهم  -

 تهدوا لتحقٌق المجد لمصر . فلٌمضوا نحوه مسرعٌن بكل قوة ولٌجدوا وٌج

 س: لماذا جاءت )خطب (نكرة ؟ وما قٌمة وصؾ الذكر ب)مجٌد( ؟

 جاءت )خطب (نكرة للتقلٌل والتحقٌر .  وصؾ )ذكر (ب)مجٌد(ٌدل على عظمة مصر ومجدها . 

 س: لماذا أكد الشاعر أن مصر لن تزول وستظل خالدة ؟ 

 ابه العذب ناشرا الخٌر والنماء .ألنها كنانة هللا فً أرضه ٌجري فٌها النٌل بم

مصر كنانة هللا فً أرضه لن تزول وسوؾ تظل خالدة طالما ٌجري فً س:خلود مصر من خلود نٌلها . وضح ذلك ؟ 

 أرضها النٌل بمابه العذب الذي ٌنشر الخٌر والنماء وٌبعث الحٌاة فً كل مكان فٌها .

لعذب فً الوادي ٌنشر الحٌاة فً الوادي وٌمأل أرجاءه بالخٌر ٌجري النٌل بمابه ا -س: ما أثر النٌل فً الوادي ؟ 

 والنعٌم .
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النٌل ماإه عذب صاؾ ٌنشر الخٌر والخضرة كؤنها بساط من س: للنٌل أوصاؾ عدٌدة اذكرها من خالل األبٌات ؟ 

 عطرة .سندس وترابه كؤنه ذهب وجوه مشرق منٌر ورائحته 

 فما داللة ذلك . س : احتضنت راٌات ثورتنا الهالل والصلٌب .

 دلٌل على الوحدة الوطنٌة بٌن أبناء مصر رؼم اختالفهم فً الدٌن فهم متحدون من أجل وطنهم ورفعته . -

 س: اذكر موضعا تؤثر فٌه الشاعر بالقرآن الكرٌم ؟

 بٌاًل (.فً قوله )سلسبٌال ( تؤثر الشاعر بالقرآن الكرٌم فً سورة اإلنسان فً قوله تعالى )عًٌنا فٌها تسمى سلس 

 أن نحافظ علٌه وال نلوث مٌاهه ونرشد استخدام مٌاهه فال نسرؾ فً استخدامها .س : ما واجبنا نحو النٌل ؟ 

 ٌبسط فٌضه عاما ثم عاما ؟  –س: أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟ ٌبسط فٌضه عاما فعاما 

 خٌره طوال العام األجمل )ٌبسط فٌضه عاما فعاما (حٌث ٌدل على االستمرار وٌفٌد انتشار الفبضان ب

 ألنه ٌوحً بالنشاط واإلقدام والسرعة فً االستجابة .س: علل الفعل )هبوا ( أبلػ من الفعل )قوموا ( ؟

 مناقشة 
 

 ولٌس ٌروعكم فً المجد خطب            هناك المجــــد ٌدعوكم ، فهبوا

 ماتردى الذل من ٌخشــى الحما           لعمر المجد ما فً المجد صعب       

 لنا أمــــل ، ٌجـــد بنــا بعــٌـــد            لنا ذكـــر ، مــع الماضً مجٌد

 أ( اختر ما تراه مناسبا     

 الذل (  –العزة  –) الشهرة مرادؾ " المجد  "     -          

 قوموا (  –تراجعوا  –مضاد " هبوا  "  ) تكاسلوا  -          

 أمنٌات (  –آمال  –مآمل جمع " أمـل "   )  -          

 ب( من قابل األبٌات  ؟  وماذا تعرؾ عنه ؟       

 ج( اشرح األبٌات بؤسلوبك . وضع لها عنوانا مناسبا      

 د( ما الجمال فً قول الشاعر :  ) هناك المجد ٌدعوكم فهبوا (     

 ولً ٌرعوكم خطب فً المجد (  –ب هـ( أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟        ) ولً ٌروعكم فً المجد خط    
 

 وفٌك النٌل ٌجرى سلسبٌال         فٌا وادي الكنانة لن تـــــزوال

 وٌبســـط فٌضه عاما فعامــا          ٌطوؾ بمابه عرضا وطوال  

 بساطك  سندس  وثراك تبـر          وجوك مشرق وشذاك عطــر

 " فٌض  "  فً جمل من إنشابك  أ( ضع مرادؾ " بسٌط " مضاد  " ٌطوؾ   " جمع     

 ب( عبر عن معنى األبٌات بؤسلوبك . مع وضع عنوانا لها   

 ج(  ما الجمال فً قول الشاعر : " فٌك النٌل ٌجري سلسبٌال "   د( ٌا وادي الكنانة . أسلوب ....... ؼرضه .....   
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  ولٌس ٌروعكم فً المجد خطب           هناك المجــــد ٌدعوكم ، فهبوا

 تردى الذل من ٌخشــى الحماما           لعمر المجد ما فً المجد صعب       

 أ ( هات مرادؾ " تردى  " مضاد " صعب " مرادؾ " المجد " فً جمل من عندك  

 ب ( اشرح البٌتٌن بؤسلوبك . وضع لهما عنوانا ج ( وضح الجمال فً قول الشاعر : ) لعمر المجد ( ) تردى الذل ( 

 الؽرض من األمر فً قول الشاعر : " فهبوا " ..............  -ٔالمكان الخالى بما ٌناسبه فً التالً :  أكمل  -د

 قابل النص الذي منه البٌتان السابقان هو الشاعر ............  -ٕ        

 أ( ما مفرد " كرام  " مضاد " ٌروعكم  " مرادؾ " لبٌنا " جمع " راٌة "  

 " دعت مصر ، المجد ٌدعوكم  " ؟    ج( كٌؾ ٌكون الحب للوطن ؟ ب(  ما الجمال فً :

 د( لم خص الشاعر الشباب بالدعوة على تحقٌق المجد لمصر ؟ 

 هـ ( ما الذي ٌفٌده األسلوب التالً : فال ندع الزماما ؟

 

 اٍزؼٖ ثبهلل ؽل٣ش ّو٣ق " ؽلع "
 

 

 

 

 

 اُِـ٣ٞبد
 ٓؼ٘ـــبٛب أٌُِخ ٓؼ٘ـــبٛب أٌُِخ

 اُ٘بً ط أْٓ ا٧ٓخ ػجل هللا ثٖ ػجبً اثٖ ػْ اُوٍٍٞ ًاثٖ ػجب

 افزِلذ× ارلوذ اعزٔؼذ ؿِٔخ – ٕج٢ ط ؿِٔبٕ ؿ٬ّ

 هلهٙ هللا ُي ًزجٚ ُي ٤ٙغ ×اؽلع ؽوٞم هللا  اؽلع

 اٗز٠ٜ ا٧ٓو اُٖؾق علذ ٣وػبى –٣ٖٞٗي  ٣ؾلظي

 ّ.هِْ ا٧ه٬ّ ٓؼي ك٢ أ١ ٌٓبٕ رغبٛي

 ّ.ٕؾ٤لخ اُٖؾق أعجذ × أَُبػلح ِٛجذ ٍؤُذ

   اُؼٕٞ ِٛجذ اٍزؼ٘ذ

 -أٙٞاء ػ٠ِ اُؾل٣ش:
 ٣و١ ػجل هللا ثٖ ػجبً ثؼٚب ٓٔب ػِٔٚ اُ٘ج٢ )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ( ك٤وٍٞ:

ً٘ذ أهًت فِق اُ٘ج٢ ٣ٞٓب ػ٠ِ كاثخ ٝأٗب ؿ٬ّ ٕـ٤و، كوبٍ اُ٘ج٢ )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ( ٣ب ؿ٬ّ اٗزجٚ ُٔب 

فوح. اػوف ؽن هثي ٝؽبكع ػ٤ِٚ ٣ؾلظي هللا ٖٓ ًَ ّو ٍٝٞء، ٍؤهُٞٚ ُي ٖٓ ًِٔبد ك٤ٜب ف٤و اُل٤ٗب ٝا٥

ٝرغلٙ ٓؼي ك٢ ًَ ٙبئوخ ٣لوط ػ٘ي ًَ ْٛ ٝػَو. ٝاما اؽزغذ أَُبػلح كبِٛجٜب ٖٓ هللا أ٫ٝ ٤٣َو ُي ٖٓ 

٣َبػلى ٖٓ اُ٘بً ُوٚبء ؽبعزي. ٝاػِْ إٔ اُ٘بً ُٞ اعزٔؼٞا ػ٠ِ إٔ ٣٘لؼٞى ث٢ْء ُْ ٣ٌزجٚ هللا ُي، كِٖ 

لؼي ا٫ ثٔب هلهٙ هللا ُي ٖٓ اُ٘لغ ٝاُق٤و، ُٝٞ اعزٔؼٞا ػ٠ِ إٔ ٣ٚوٝى ث٢ْء ُْ ٣ٌزجٚ هللا ػ٤ِي ٣َزط٤ؼٞا ٗ

جٚ هللا ٝهلهٙ ػ٤ِي. ٝاػِْ إٔ ًَ ٓب ًبٕ ٝٓب ٣ٌٕٞ ٝٓب ٤ٌٍٕٞ ٛٞ ثوله كِٖ ٣َزط٤ؼٞا إٔ ٣ٚوٝى ا٫ ثٔب ًز

 هللا اُن١ ًزجٚ هجَ فِن اُقِن ك٢ اُِٞػ أُؾلٞظ، كول اٗز٠ٜ ا٧ٓو ٝإٔجؼ اُوٚبء ٝاعت اُز٘ل٤ن.

٣ٞٓبً كوبٍ: ٣ب ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي  )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ( ٘ذ فِق اُ٘ج٢هبٍ : ً -ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب  -ػٖ اثٖ ػجبً 

ٝ اػِنْ إٔ   اٍنزؼ٘ذ كبٍنزؼٖ ثنبهلل كبٍنؤٍ هللا ٝاما اؽلنع هللا رغنلٙ رغبٛني ، اما ٍنؤُذ ًِٔنبد اؽلنع هللا ٣ؾلظني ،

ٕ ٣ٚنوٝى ثْن٢ء هنل ًزجنٚ هللا ُني ، ٝإ اعزٔؼنٞا ػِن٢ أ ا٧ٓخ ُٞ اعزٔؼذ ػ٢ِ إٔ ٣٘لؼٞى ث٢ْء ُنْ ٣٘لؼنٞى ا٫

 .هللا ػ٤ِي ، هكؼذ ا٧ه٬ّ ٝ علذ اُٖؾق ث٢ْء ُْ ٣ٚوٝى ا٫ ث٢ْء هل ًزجٚ
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 -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب:
  .ٝروعٔبٕ اُووإٓ ؽجو ا٧ٓخ -    ثْ ُوت ػجل هللا اثٖ ػجبً ؟- ً

 ٣لٍ ؟ ٛنا اُلهً ؟ ٝػ٬ّ أ٣ٖ رِو٢ اثٖ ػجبً -ً

 . ُِزوث٤خ ٝ اُزٞع٤ٚ ًَ ٓٞهق ٣وًت فِق اُ٘ج٢ ػ٢ِ كاثزٚ ٣ٝلٍ ػ٢ِ اٍزـ٬ٍ اُوٍٍٞ ػ٘لٓب ًبٕ  -

 ثب٤ُٖ٘ؾخ ؟ اثٖ ػجبً ؟ ٝٓب ٗز٤غخ اُؼَٔ )ػ٤ِٚ ا٬ُٖح ٝا٬َُّ( اُوٍٍٞ ثْ ٖٗؼ- ً

  هللا ٣ؾلظٚ ٣ٝوػبٙ ٣ََٜٝ ُٚ ًَ أٓٞهٙ  إٔ : اُ٘ز٤غخ    ِٛت أَُبػلح ٝاُؼٕٞ ٖٓ هللا -ٖهللا . ؽلع ؽوٞم -ٔ -

 .    ٗٞا٤ٛٚ( روى -ر٘ل٤ن أٝآوٙ  -رؾلع هللا ػٖ ٛو٣ن) أكاء كوائٚٚ    - ٤ًق رؾلع هللا ؟ ٤ًٝق ٣ؾلظي هللا ؟- ً

 . ٣و٣ٞ٘ب ػ٠ِ اُٖؼبة( -ا٧ٓٞه ٣ََٜ ُ٘ب -٣ٝؾلظ٘ب هللا )٣قوع٘ب ٖٓ ًَ ٤ٙن   -

 أُغزٔغ ػبّٞا ك٠ ٬ٍّ ٝاٛٔئ٘بٕ ٝرؾون ا٫ٍزوواه ك٠ -ػ٤ِْٜ ؟ ؽوٞم هللا اُ٘بً ٓبما ٣ؾلس ُٞ ؽلع -ً

ٛٞ اثٖ ػْ هٍٍٞ هللا )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ( ُوت ثؾجو ا٧ٓخ ٝروعٔبٕ اُووإٓ،  - ٖٓ ٛٞ ػجل هللا ثٖ ػجبً؟ -ً

 ُٝٚ رل٤َو ػظ٤ْ ُِووإٓ، ٝهٟٝ اٌُض٤و ٖٓ أؽبك٣ش اُ٘ج٢ ٓؾٔل ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ.

 

 لرسول بالنسبة لتربٌة الصؽار ورعاٌتهم ؟ عالم ٌدل موقؾ ا -س

 ٌدل علً إنسانٌة الرسول وأنه قدوة للمعلمٌن فً الرعاٌة والتوجٌه ، واستؽالل كل فرص التربٌة والتهذٌب . 

سبق اإلسالم ؼٌره فً االهتمام بالطفولة  -س:  كان اإلسالم سباقا إلً االهتمام بمستقبل الطفولة ، وضح ذلك ؟ 

ل علً توجٌه وتعلٌم ابن عباس رؼم صؽر سنه فنبهه إلً أنه سٌعلمه كلمات مهمة ٌجب أن فقد حرص الرسو

 ٌعمل بها . 

 بالنصٌحة ؟  الكرٌم ابن عباس ؟ وما نتٌجة العمل الرسول بم نصح  :  س

 . طلب المساعدة والعون من هللا -ب                 هللا . حفظ حقوق -أ

   ٌحفظه وٌرعاه وٌسهل له كل أموره . أن هللا : نتٌجة العمل بالنصٌحة -

  وٌنادى بعزة النفس من أٌن تفهم ذلك ؟ ٌنكر الذل الشرٌؾ الحدٌث :س 

 . وإذا استعنت فاستعن باهلل إذا سؤلت فاسؤل هللا -

 س  : كٌؾ ٌحارب الحدٌث الشرٌؾ الذل وٌدعو إلى عزة النفس وعدم الخوؾ إال من هللا سبحانه ؟ 

قوى هللا مصدر الخٌر ، وهللا وحده المسئول والمستعان وسإالنا هلل شرؾ لنا ، أما الناس فال ألنه ٌعلمنا أن ت -

 ٌقدرون على شًء وأن النافع والضار هو هللا فال ٌجب الخوؾ إال منه . 

 س  : فً ضوء فهمك للحدٌث الشرٌؾ بٌن الموقؾ التربوي الذي جرى بٌن الرسول الكرٌم وبٌن ابن عباس . 

رسول الكرٌم ابن عباس لبعض التوجٌهات التً ٌجب العمل بها حتى ٌفوز برضا هللا فً الدنٌا واآلخرة أرشد ال -

 فجذب انتباهه بالنداء وأكد كالمه بإن وأداة الشرط حتى ٌفهم ابن عباس وٌدرك إرشادات وتوجٌهات النبً الكرٌم . 

 رعاٌة األطفال والعطؾ علٌهم .  -لصؽار . بأهمٌة التعلٌم والتربٌة ل -أس  : إالم ٌرشد الحدٌث الشرٌؾ ؟  

 مراقبة هللا فً السر والعالنٌة .  -تقوى هللا مصدر الخٌر . هـ  -ال راد لقضاء هللا ، وكل شًء بقدر هللا . د - 

 س  : لم خص الرسول الكرٌم الؽالم بالذكر ؟ 

 ة . لٌفٌد حرص الرسول على الناشئة وتعلٌمهم ما ٌنفعهم من أمور فً سن مبكر

حٌث ٌدعو المإمن إلً االستعانة باهلل وطلب العون منه س : الحدٌث ٌحفظ للمإمن عزته وكرامته ، وضح ؟ 

 وعدم اللجوء لعباد هللا ، فٌعٌش اإلنسان فً مجتمعه كرٌما عزٌزاا . 

نوع الرسول قدوة للمعلمٌن جمٌعاا ، فقد ت س: للرسول أسلوب ممتع وجذاب فً تعلٌم األطفال ، وضح ذلك .

أسلوب الحدٌث بحٌث جذب انتباه الؽالم بالنداء ، وشوقه لما سٌلقً علٌه من تعالٌم بتنكٌر كلمات وربط له 

 احفظ هللا تجده تجاهك( مما ٌعلً من قٌمة العقل . –األسباب بالنتائج فً قول ) احفظ هللا ٌحفظك 
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  .النفاق والبعد عن هللا ثرٌك --هم الناس؟   والضار اعتقد الناس أن النافع*؟ س: ماذا ٌحدث لو

  .تتوقؾ الحٌاة -     ترك الناس العمل اعتمادا علً أن كل شًء مكتوب ؟ *

 وٌنادى بعزة النفس من أٌن تفهم ذلك؟ ٌنكر الذل الشرٌؾ الحدٌث :س

 . وإذا استعنت فاستعن باهلل إذا سؤلت فاسؤل هللا 

 طلب المساعدة والعون من هللا -ٖ .هللا حفظ حقوق -ٔس: ما الذي ٌؤمرنا به الحدٌث الشرٌؾ ؟

 ؟ س: ما المستفاد من قوله صلى هللا علٌه وسلم )ٌا ؼالم (

 صلى هللا علٌه وسلم   على الناشئة وتعلٌمهم ما ٌنفعهم . –أسلوب نداء للتنبٌه ٌفٌد حرص النبً 

 س: ما معنى قوله )احفظ هللا تجده تجاهك (؟

 ؽبكظب ٝهاػ٤ب رغلٙ ٓؼي أ٣٘ٔب ً٘ذ .أ١ اؽلع ؽوٞم هللا ػ٤ِي ٣ٌٖ هللا ُي 

ٌٗوح ُِزؼظ٤ْ ٝعٔؼب ُزلٍ ػ٠ِ ًضوح كٞائلٛب.   -ً: ُٔبما عبءد ُلظخ )ًِٔبد ( ٌٗوح ك٢ اُؾل٣ش ؟ ٝٓب أُوٖٞك ثٜب ؟

 ٝأُوٖٞك إٔ اُ٘ج٢ ٤ٍؼِٔٚ أٓٞها ٜٓٔخ ٣غت إٔ ٣ؼَٔ ثٜب ك٢ ؽ٤برٚ ًِٝٔبد رطِن ػ٠ِ أُلوك ٝاُغِٔخ .

  ٝٙؼ مُي ٖٓ ف٬ٍ كٜٔي ُِؾل٣ش اُْو٣ق ؟ً: اُق٤و ٝاُْو ث٤ل هللا

اػِْ إٔ اُ٘بً ُٞ اعزٔؼٞا ػ٠ِ إٔ ٣٘لؼٞى ث٢ْء ُْ ٣ٌزجٚ هللا ُي،  ؽ٤ش هبٍ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٫ثٖ ػجبً :

كِٖ ٣َزط٤ؼٞا ٗلؼي ا٫ ثٔب هلهٙ هللا ُي ٖٓ اُ٘لغ ٝاُق٤و، ُٝٞ اعزٔؼٞا ػ٠ِ إٔ ٣ٚوٝى ث٢ْء ُْ ٣ٌزجٚ هللا ػ٤ِي كِٖ 

٣َزط٤ؼٞا إٔ ٣ٚوٝى ا٫ ثٔب ًزجٚ هللا ٝهلهٙ ػ٤ِي. ٝاػِْ إٔ ًَ ٓب ًبٕ ٝٓب ٣ٌٕٞ ٝٓب ٤ٌٍٕٞ ٛٞ ثوله هللا اُن١ ًزجٚ 

 .هجَ فِن اُقِن ك٢ اُِٞػ أُؾلٞظ، كول اٗز٠ٜ ا٧ٓو ٝإٔجؼ اُوٚبء ٝاعت اُز٘ل٤ن

ٖ ع٤ٔؼبً ، كول ر٘ٞع أٍِٞة اُوٍٍٞ هلٝح ُِٔؼ٤ِٔ : ٣ٞٙؼ اُؾل٣ش اُْو٣ق ٓٞهلب روث٣ٞب ػ٤ِٔب . ٝٙؼ مُي ؟ً

اُؾل٣ش ثؾ٤ش عنة اٗزجبٙ اُـ٬ّ ثبُ٘لاء ، ّٝٞهٚ ُٔب ٤ٍِو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ رؼب٤ُْ ثز٤ٌ٘و ًِٔبد ٝهثٜ ُٚ ا٧ٍجبة ثبُ٘زبئظ 

 اؽلع هللا رغلٙ رغبٛي( ٓٔب ٣ؼ٢ِ ٖٓ ه٤ٔخ اُؼوَ . –ك٢ هٍٞ ) اؽلع هللا ٣ؾلظي 

 -تعبٌرات جمٌلة  :
 رؼج٤و ع٤َٔ ٣ٞؽ٢ ثوكن اُ٘ج٢ ٓؾٔل )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ( ثؤِٛٚ ٝاُ٘بً  ٍِْٝ(:ً٘ذ فِق اُ٘ج٢ )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ 

 ٝؽَٖ فِوٚ

 ػ٠ِ اُ٘بّئخ ٝرؼ٤ِْٜٔ ٓب ٣٘لؼْٜ . –٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  –: أٍِٞة ٗلاء ُِز٘ج٤ٚ ٣ل٤ل ؽوٓ اُ٘ج٢ ٣ب ؿ٬ّ

ز٤ؼبثٚ أًضو ٝٛنا ٖٓ اُج٬ؿخ :أٍِٞة ٓئًل ثبٕ ٣َزوػ٢ اٗزجبٙ أُزِو٢ ٤ٌُٕٞ رو٤ًيٙ أّل ٝاٍا٢ٗ أػِٔي ًِٔبد

 اُ٘ج٣ٞخ 

 ٌٗوح ُِزؼظ٤ْ ٝعٔؼب ُزلٍ ػ٠ِ ًضوح كٞائلٛب. :ًِٔبد

 أٍِٞة أٓو ؿوٙٚ اُؾ٘ ػ٠ِ اُزياّ ا٧ٓو  اُٖ٘ؼ ٝا٩هّبك. -رل٤َٖ ثؼل اعٔبٍ هجِٜب  :اؽلع هللا ٣ؾلظي

 أٍِٞة أٓو ُِٖ٘ؼ ٝا٩هّبك :اؽلع هللا رغلٙ رغبٛي ٗز٤غخ ُٔب هجِٜب.   :٣ؾلظي

 أكاح ّوٛ  :اما ٗز٤غخ ُٔب هجِٜب     :لٙ رغبٛيرغ

 : أٍِٞة ّوٛ، ٝؽنف أُلؼٍٞ ثٚ ُِلؼَ ٍؤُذ ُِؼّٔٞ ٝأٍُْٞ. اما ٍؤُذ كبٍؤٍ هللا

 أٍِٞة أٓو ؿوٙٚ اُٖ٘ؼ ٝا٩هّبك -اُلبء رل٤ل اَُوػخ   :كبٍؤٍ هللا

 ٍُْٔٞ:أٍِٞة ّوٛ ٝؽنف أُلؼٍٞ ثٚ ُِلؼَ اٍزؼ٘ذ ُِؼّٔٞ ٝااما اٍزؼ٘ذ كبٍزؼٖ ثبهلل

 أٍِٞة أٓو ؿوٙٚ اُٖ٘ؼ ٝا٩هّبك -اُلبء رل٤ل اَُوػخ   :كبٍزؼٖ ثبهلل

 : أٍِٞة أٓو ؿوٙٚ اُز٤ٙٞؼ ُٝلذ ا٫ٗزجبٙ ُٔب ثؼلٙ أٍِٞة ٝ اػِْ إٔ ا٧ٓخ ُٞ اعزٔؼذ

 ؽوف ّوٛ ٣ل٤ل آز٘بع اُغٞاة ٫ٓز٘بع اُْوٛ. ٣ل٤ل اُْي ك٢ اعزٔبع اُ٘بً ػ٠ِ اُٚوه أٝ اُ٘لغ  ُٞ:

 : أٍِٞة ّوٛ ٝأكارٚ )ُٞ( ٣ٞؽ٢ ثؼغي اُجْو ػٖ ٗلغ أ١ اَٗبٕ ا٫ ثبهاكح هللا كوٜ... ُْ ٣٘لؼٞىُٞ اعزٔؼذ ...

: أٍِٞة ّوٛ ٝأكارٚ )ُٞ( ٣ٞؽ٢ ثؼغي اُجْو ػ٠ِ اؽلاس ا١ ّو ثؤ١ اَٗبٕ ُٞ اعزٔؼذ..... ُْ ٣ٚوٝى

 ؽز٠ ُٝٞ اعزٔؼٞا ا٫ ثبهاكح هللا كوٜ.

 هٖو ٝأكارٚ اُ٘ل٢ )ُْ( ٝا٫ٍزض٘بء )ا٫( ٣ل٤ل اُزق٤ٖٔ ٝاُز٤ًٞل. : أٍِٞةُْ ٣٘لؼٞى ا٫ ث٢ْء هل ًزجٚ هللا ُي

 : أٍِٞة هٖو ٝأكارٚ اُ٘ل٢ )ُْ( ٝا٫ٍزض٘بء )ا٫( ٣ل٤ل اُزق٤ٖٔ ٝاُز٤ًٞل.ُْ ٣ٚوٝى ا٫ ث٢ْء هل ًزجٚ هللا ػ٤ِي
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 : ٓوبثِخ ث٤ٖ عِٔز٤ٖ ربٓز٤ٖ ُز٤ٙٞؼ أُؼ٠٘ ٝاثواى اُلٌوح.٣ٚوٝى –٣٘لؼٞى 

 : ٓوبثِخ رٞٙؼ أُؼ٠٘ ٝرجوى اُلٌوح.ٚ هللا ػ٤ِيًزج –ًزجٚ هللا ُي 

 ؤٍِٞة ث٬ؿ٢ ؿوٙٚ اُزؤ٤ًل ػ٠ِ إٔ اُٚوه ٝاُ٘لغ ث٤ل هللا .هكؼذ ا٧ه٬ّ ٝعلذ اُٖؾل

 ٓ٘بهْخ 
س : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال "كنت خلؾ النبً )صلى هللا علٌه وسلم( ٌوما فقال  ٌا ؼالم إنً أعلمك 

احفظ هللا تجده تجاهك إذا سؤلت فاسؤل هللا و إذا استعنت فاستعن باهلل و أعلم أن األمة لو كلمات احفظ هللا ٌحفظك  

 اجتمعت على أن ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه هللا لك ...

 اكتب الحدٌث إلى آخره ؟ -أ

 ٌنفعوك( –)احفظ استعنت( جمع )ؼالم(ومضاد –سؤلت  –تجده تجاهك  –ٌحفظك-احفظ هللا-هات مرادؾ )ؼالم -ب

 أٌن تلقى ابن عباس هذا الدرس؟ و عالم ٌدل ذلك؟ -من ألقاب ابن عباس .........و........... د -جـ

 ماذا تعلمت من هذا الحدٌث؟ -كٌؾ تحفظ هللا؟ و ما النتٌجة المترتبة على ذلك ؟و -هـ

 ..... ؼرضه ..........."ٌا ؼالم" أسلوب ....... -علل. طلب المساعدة ن هللا و لٌس من الناس؟ح -ز

 كلمات " نكرة لـ ............... -"إنً أعلمك" الجملة مإكدة عن طرٌق .......... ى -ط

 نتٌجة( –تفصٌل  –تعلٌل  –عالقة ٌحفظك بما قبلها )توكٌد  -هات من الحدٌث أسلوبا و حدد ؼرضه؟ ل -ك

 ؽت اُٖٞٛ ُِْبػو / ٖٓطل٠ ٕبكم اُوكؼ٢ " ؽلع"    
ّ ك٢ ثٜزن٤ْ اؽنلٟ هنوٟ ٓؾبكظنخ 88ٖٓٔٓطل٠ ٕبكم اُواكؼ٢ أك٣ت ٖٓو١ ُٝل ػبّ  :ْبػو اُزؼو٣ق ثبُ

اُو٤ِٞث٤خ ، ؽلع اُووإٓ اٌُو٣ْ ػ٠ِ ٣ل ٝاُلٙ اُن١ ًبٕ ػبُٔب ٖٓ ػِٔبء ا٧ىٛو ،إٔبثٚ ٓوٗ ك٢ أم٤ٗنٚ اٗزٜن٠ 

اػغنبى  –ؽن٠ اُوِنْ ٝ –ثٚ ا٠ُ أُْٖ ا٫ إٔ مُي ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٓنٖ اُونواءح ٝاُزنؤ٤ُق ، ٓنٖ ٓئُلبرنٚ )ؽنل٣ش اُؤنو 

 ّ . 97ٖٔاُووإٓ ( ٝرٞك٠ ػبّ 

اُْبػو ٣ؾت ٖٓو ؽجب ّل٣لا ٣ٝو٣ل إٔ ٣ؼِْ اُ٘بً ٛنا اُؾت، ٣ٝؼِْٜٔ إٔ ٖٓ ٣غؾل كٚنَ ثن٬كٙ  عٞ اُ٘ٔ:

 ٛٞ أهَ كهعخ ٖٓ اُؾ٤ٞإ اُن١ ٣ؾت ث٤زٚ ٝٝٛ٘ٚ ٣ٝؼٞك ا٤ُٚ ٜٓٔب ٛبٍ اُلوام.

 

  

 ؽت ٝٝكبء ٝاف٬ٓ -ٔ

ك٠ٓ          ٣ٔغلٛب هِج٢ ٣ٝلػٞ ُٜب ك٢ٔ ث٬ك١ ٛٞاٛب ك٢ َُب٢ٗ ٝك٢  

 ٫ٝ ف٤ــو ك٢، ٓـــٖ ٫ ٣ؾـــت ثــ٬كٙ         ٫ٝ ك٢ ؽ٤ِق اُؾت إ ُْ ٣ز٤ْ 

 ظِْ ا٩َٗبٕ اُغبؽل ُٞٛ٘ٚ ٝٗلَٚ -ٕ

 ٝٓــٖ رــئٝٙ كاه ك٤غـؾـل كِٚــٜب            ٣ٌٖ ؽ٤ٞاٗب كٞهٚ ًَ أػغْ

 كــآٝاٙ كـ٢ أً٘بكـٚ ٣زوٗــْ     اُــْ رـوٟ إٔ اُط٤ـو إ عـبء ػْـٚ      

 ٖٝٓ ٣ظِْ ا٧ٝٛبٕ أٝ ٠َ٘٣ ؽوٜب          رغئٚ كٕ٘ٞ اُؾبكصبد ثـؤظـِـْ

 أُقِٖٕٞ ٣وكؼٕٞ ٖٓ ّؤٕ اُٖٞٛ -ٖ

 ٝٓب ٣ــوكـغ ا٧ٝٛــبٕ ا٫ هعــبُٜـــب               ٝٛـَ ٣زوهـ٠ اُ٘بً ا٫ ثَِــْ
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 اما ًــبٕ ٓــٖ آفــبٙ ؿ٤ـو ٓ٘ؼْ    ٖٝٓ ٣زوِت ك٢ اُ٘ؼ٤ْ ّو٢ ثٚ                 

 

 ٓؼ٘بٛب أٌُِخ ٓؼ٘بٛب أٌُِخ

 تطرده)×( تضمه ، ترعاه  تإوه كرهها )ج( أهواء)×( حبها  هواها

 ٌعترؾ ، ٌقر)×( ٌنكر   ٌجحد ٌحقرها)×( ٌعظمها ، ٌجلها  ٌمجدها

 الذي ال ٌتكلم )ج( أعاجم أعجم ثؽري )ج( أفمام فمً

ٌمقت ، )×(  ٌشؽله حبه دائما ٌتٌم
 ٌكره

 أبعده ، طرده)×( ضمه  فآواه

 ٌبكً، ٌنوح)×( ٌؽنً ، ٌؽرد  ٌترنم بلد ، وطن )ج( دور ، دٌار دار

 تذهب عنه ، تتركه)×( تؤتٌه  تجئه خٌرها )ج( أفضال ، فضول فضلها

المصائب ، الكوارث )م(  الحادثات بٌته )ج( أعشاش ، ع شوش عشه
 الحادثة

 ألوان ، أنواع )م( فن فنون نؾجوانبه )م( ك أكنافه

 أعدل)×( أشد ظلما  بؤظلم كالمً ، حدٌثً )ج( ألسنة لسانً

)×( ٌصعد ، ٌتقدم ، ٌرتفع  ٌترقى صاحب ، نصٌر )ج( حلفاء حلٌؾ
 ٌهبط

حلٌؾ 
 الحب

 ج( ساللم ، ساللٌم سلم المراد : المحب الذي ال ٌنقطع حبه

ً ٌتقلب ف سعد)×( عاش فً شقاء وتعاسة  شقى به
 النعٌم

)×( ٌعٌش فٌه بكل ألوانه 
 الشقاء

 شقى)×( سعٌد  منعم عاداه)×( صادقه ، صاحبه  آخاه
 

 -أٙٞاء  ػ٠ِ ا٧ث٤بد :
إ ؽت ٖٓو ٣َو١ ك٢ ك٢ٓ ٣ٝظٜو ػ٠ِ َُب٢ٗ ك٢ ًَ ٝهذ ًَٝ ٌٓبٕ، ُْٝنلح ؽجن٢ ُٜنب  -٣ٔوٍٞ اُْبػو : 

٤و ك٢ اَٗبٕ ٫ ٣ؾت ث٬كٙ، ٫ٝ ٣ْ٘نـَ ثؾجٜنب ػنٖ كؤٗب أكػٞ ُٜب ثبُقٖو ٝاُ٘ٔبء ك٢ ًَ ٝهذ.  ٝاػِْ أٗٚ ٫ ف

 ًَ ٢ّء.

 ٖٓ ٣ٌ٘و كَٚ ث٬كٙ ٝٝٛ٘ٚ ػ٤ِٚ ٫ ٣َزؾن إٔ ٣ٌٕٞ اَٗبٗب كٜٞ أهَ ٖٓ اُؾ٤ٞإ اُن١ ٫ ٣ؼوَ ٫ٝ ٣زٌِْ. -ٕ

 ٝاٗظو ا٠ُ اُط٤و ػ٘لٓب ٣ؼٞك ُج٤زٚ )ػْٚ( ٣ظَ ٣ـوك ٣ٝـ٢٘ ٍؼبكح ٝاػزواكب ثلَٚ ٛنا اُؼِ ػ٤ِٚ، كٜٞ ٫ ٣ْؼو

 ٧ٓبٕ ٝاُواؽخ ا٫ ك٢ ث٤زٚ. ٝاػِْ إٔ ًَ ٖٓ ٣ظِْ ٝٛ٘ٚ، أٝ ٣ٌ٘و كِٚٚ ػ٤ِٚ، ٣ٖبة ثٌَ أٗٞاع أُٖبئت، ثب 

 ٣ٝؼ٤ِ ٓ٘جٞما ٓؾوٝٓب ٖٓ ٗؼٔخ اُٖٞٛ.

 ٣ٝؼِٔ٘ب اٌُبرت ؽٌٔخ ٢ٛٝ: إٔ ا٧ٝٛبٕ ٫ رزولّ ٫ٝ ٣ورلغ ّؤٜٗب ا٫ ثؤ٣ل١ هعبُٜب ٝأِٜٛب أُق٤ِٖٖ، كبُ٘بً  -ٖ

 رلؼبد ا٫ ثبَُِْ اُوٟٞ اُِٖت.٫ ٣ٖؼلٕٝ ا٠ُ أُو

 ٣ٝؼِٔ٘ب أ٣ٚب إٔ ٍؼبكح ا٩َٗبٕ ٫ رزؾون ا٫ ثَؼبكح ٝٛ٘ٚ ٖٝٓ ؽُٞٚ، كٌَ اَٗبٕ ٣ؼ٤ِ ك٢ اُ٘ؼ٤ْ ٫ٝ ٣ْؼو 

 ثؤف٤ٚ ا٩َٗبٕ اُلو٤و، ٣زؾٍٞ ٛنا اُ٘ؼ٤ْ ػ٤ِٚ ّوبء ٝرؼبٍخ ٫ٝ ٣ْؼو ثبَُؼبكح أثلا.

 -رؼج٤واد ع٤ِٔخ :
 متكلم تفٌد اعتزاز الشاعر ببالده وشدة حبه لها . : اإلضافة إلى ٌاء ال بالدي -11

 تعبٌر جمٌل ٌدل على دوام الحدٌث عن بالده حبا لها. هواها فً لسانً :  -ٕ

 : تكرار )فً( لتؤكٌد هذا الحب وتوحً بتعلقه ببالده . فً دمً  –فً لسانً  -ٖ

 وطنه . : تعبٌر جمٌل ٌدل على شدة حب الشاعر ل ٌمجدها قلبً وٌدعو لها فمً -ٗ

 فعل مضارع ٌفٌد التجدد واالستمرار واستحضار الصورة .  ٌدعو : –ٌمجدها  -٘

 وال خٌر فٌمن ال ٌحب بالده : تنكٌر )خٌر( للعموم والشمول ، وتكرار )ال( لتؤكٌد النفً .  -ٙ

 تصوٌر للحب كؤنه صدٌق ٌالزمه وٌوحً بشدة اإلخالص للوطن.  حلٌؾ الحب : -7
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 تضاد سلبً ٌوضح المعنى وٌقوٌه .  الحب : –ال ٌحب  -8

 ،  ) دار ( : نكرة للعموم والشمول . -: تصوٌر للوطن بالدار التً تضم أهلها وتحتضنهم َمن تإوه دار  -9

 فعل مضارع ٌدل على نكران الجمٌل .  فٌجحد : -ٓٔ

ٌُنكر فضل بالده بالحٌوان ، ونتٌجة لما قبلها . ٌكن حٌوانا  -ٔٔ  : تصوٌر لمن 

ٌُنكر فضل بالده باألصم األبكم . قه كل أعجم فو -ٕٔ  : تصوٌر لَمن 

 .           إٔ  اُؾ٤ٞإ أكَٚ ٖٓ اُغبؽل ُٞٛ٘ٚ: أسلوب استفهام ؼرضه التقرٌر،  ألم تر أن الطٌر  -ٖٔ

 تعبٌر جمٌل ٌدل على األمن والسعادة فً ظل الوطن . ٌترنم :  -ٗٔ

 لم . : تصوٌر لألوطان بؤشخاص تظ ٌظلم األوطان -٘ٔ

 تصوٌر للمصابب بؤشخاص تؤتً لمن ٌظلم وطنه.  تجبه فنون الحادثات : -ٙٔ

 : تبٌن كثرة الشقاء ، وعالقتها بما قبلها : نتٌجة ) جواب الشرط (. كلمة )فنون(  -7ٔ

 أسلوب قصر ٌفٌد التخصٌص والتوكٌد . ما ٌرفع األوطان إال رجالها :  -8ٔ

 وب استفهام ؼرضه النفً    : أسلوهل ٌترقى الناس إال بسلم  -9ٔ

 : تعبٌر جمٌل ٌدل على كثرة ألوان النعٌم .  وَمن ٌتقلب فً النعٌم -ٕٓ

 : بٌنهما تضاد ٌوضح المعنى وٌإكده . شقى  –النعٌم  -ٕٔ

 : تعبٌر ٌدل على وجوب تحقٌق األخوة والمحبة بٌن أبناء الوطن .  َمن آخاه -ٕٕ

 سلبً ، والبٌت كله تعلٌل لما قبلهبٌنهما تضاد  ؼٌر منعم : –النعٌم  -ٖٕ

 -أسئلة مجاب عنها :
ج : ألننا نعٌش على أرضه  ونتنفس من هوابه ونؤكل من خٌراته ونشرب مٌاهه ونشعر ؟  الوطنس : لماذا نحب 

 فٌه بحب األهل واألصدقاء 

ى العلم النافع ؟ ٌكون حب الوطن بالسعً الجاد واإلخالص فً العمل واالقبال عل س : كٌؾ ٌكون الحب للوطن

 الذي ٌساعد على رقٌه وتقدمه وتمجٌده والدعاء له واإلعتراؾ بفضله .

 ؟ ج : أن ٌكون حب الوطن دابم وال ٌنشؽل عنه بؤي شا آخر.  البٌت الثانً تضمنهس  : ما الشرط الذى 

 وطنج: تؤكٌد استؽراق الشاعر فى حب ال فً دمً (؟ –س: ما ذا أفاد تكرار حرؾ الجر  )فً لسانً 

 ٌدعو لها لسانً ( أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟  –س:ٌدعو لها فمً 

 ج : التعبٌر األول أجمل ٌدل على كثرة الدعاء بحٌث ٌشمل الفم كله. 

الشاعر ٌحب بالده حبا شدٌدا فهو  -س :  الشاعر ٌحب بالده حبا شدٌدا . وضح ذلك من خالل فهمك لألبٌات . 

ظمها وٌدعو لها وٌرى أنه ال خٌر فً المحب إن لم ٌشؽله حبه دابما بوطنه ٌردد اسمها دابما وٌشتاق إلٌها وٌع

 وٌتحمل العذاب فً سبٌله ومن ٌنكر فضل الوطن ٌكن حٌوانا بل أقل من جمٌع الحٌوانات 

 حب الوطن وتقدٌره واالعتزاز به .   -س :  ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟   

َمن ٌظلم وطنه أو ٌنس حقه علٌه  -العذاب . وضح ذلك من خالل األبٌات س :  من ٌتنكر لوطنه تالحقه ألوان 

 أساء إلٌه الزمن وابتاله بالمصابب المختلفة فعاش شرٌدا منبوذا محروما من نعمة الوطن . 

الشاعر ٌحب بالده حبا شدٌدا فهو ٌردد  - س : تعددت فً األبٌات مظاهر حب الشاعر لوطنه . وضح اثنٌن منها .

ابما وٌشتاق إلٌها وٌعظمها وٌدعو لها وٌرى أنه ال خٌر فً المحب إن لم ٌشؽله حبه دابما بوطنه وٌتحمل اسمها د

 العذاب فً سبٌله ومن ٌنكر فضل الوطن ٌكن حٌوانا بل أقل من جمٌع الحٌوانات 

 س : متى ٌكون الحب أداة بناء للوطن كما فهمت من األبٌات ؟ 

 وتسخٌر العقل والجهد لكل ما ٌعلً من شؤنهباالعتراؾ بفضله ، واإلخالص له، 

 ؟  بٌن الجمل حسن تقسٌم ٌعطً جرسا موسٌقٌا . س :  فً البٌت األول موسٌقا فما مصدرها

 وضح داللة تكرار النفً بـ )ال( والفعل المضارع ) ٌجحد ( .  -7
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 .  تكرار )ال( لتؤكٌد عموم وشمول النفً، و)ٌجحد ( فعل مضارع ٌدل على نكران الجمٌل

 " مثله كل أعجم " أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟    –س : " فوقه كل أعجم " 

 التعبٌر األول ؛ ألنه ٌدل على زٌادة االنحطاط وعدم القٌمة ، فهو أقل الحٌوانات جمٌعها . 

 س  : على أي شا استدل الشاعر بالبٌت الرابع ؟ 

 من اإلنسان الذى ٌنكر فضل وطنه علٌه .  ج : استدل الشاعر على أن الطٌور التى ال تعً وال تفهم أفضل

 ؟ ج : ٌبتلٌه الزمن بالمصابب والشقاء فً حٌاته .  إلى وطنه المسًءس: ما جزاء 

 س: بم وصؾ الشاعر من ٌنكر فضل الوطن ؟ وما الدلٌل على ذلك ؟ 

 ج : وصفه بؤنه حٌوان والدلٌل على ذلك أن الطٌور عندما تعود إلى أعشاشها تؽنى فرحا . 

 السادس إال رجالها فهل ٌعنى هذا   أن المرأة لٌس لها دور ؟  البٌت: قال الشاعر فى   س

ج : ال بالطبع فالمرأة نصؾ المجتمع وصانعه الرجال وخٌر مدرسة إلعداد الشعوب ولوالها ما كان الرجل ولكنه 

 خص الرجال بالذكر ألنهم أقوى وأشد عزما.

 ؟بالبٌت األخٌر  الشاعرس : ماذا ٌعنى 

 ج : الناس ٌعٌشون سعداء فى المجتمع السعٌد أما الؽنً فى المجتمع الفقٌر ٌشعر بالشقاء . 

 ؟ الشرط أن ٌشارك إخوانه وال ٌكون مستؤثرا بالنعٌم وحده . س: ما شرط احتفاظ اإلنسان بما وهبه هللا من نعٌم

عروق كل إنسان وكل إنسان  س: هل حب الوطن منحة أم فطرة لإلنسان ؟ حب الوطن ؼرٌزة فطرٌة تسري فً

 البد  أن ٌحب وطنه ومن الٌحب وطنه الخٌر وال بركة فٌه .

أن كل من ٌظلم وطنه، أو وجوب االعتراؾ بحق الوطن ، حٌث س :  فً البٌت الخامس قٌمة سامٌة . وضحها . 

 ٌنكر فضله علٌه، ٌصاب بكل أنواع المصائب، وٌعٌش منبوذا محروما من نعمة الوطن.

َمن ٌظلم وطنه أو ٌنس حقه علٌه   -ٌتنكر لوطنه تالحقه ألوان العذاب . وضح ذلك من خالل األبٌات  س :  من

 أساء إلٌه الزمن وابتاله بالمصابب المختلفة فعاش شرٌدا منبوذا محروما من نعمة الوطن . 

 س :  ٌسعد اإلنسان وٌهنؤ بؤلوان النعٌم . فما أسمى هذا النعٌم ؟ 

 ان الخٌر لنفسه ولبلده وللناس ، فسعادة اإلنسان من سعادة وطنه ، وسعادة اآلخرٌن . عندما ٌطلب اإلنس 

 " ٌعٌش فً النعٌم " أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟  –س :  " ٌتقلب فً النعٌم " 

 التعبٌر األول ، ألن كلمة )ٌتقلب ( تدل على كثرة ألوان النعٌم . 

 ٓ٘بهْخ 
 وهل ٌترقى الناس إال بسلم                      وما ٌرفع األوطان إال رجالها  

 ومن ٌتقلب فً النعٌم شقً به                  إذا كان من آخاه ؼٌر منعم

 ٌذهب (  –ٌصعد  –" ٌترقى " مرادفها  : ) ٌتقدم فً الوظٌفة  -ٔتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :  أ(

 مناعم (  –منعمات  –" منعم "  جمعها  : ) منعمون  -ٖوافاه (       –عاداه  –" آخاه " مضادها: ) صادقه  -ٕ

 التعجب (        –التقرٌر  –ؼرض االستفهام فً البٌت األول : ) النفً  -ٗ      

 الرافعً (  –إبراهٌم العرب   -ب( قرأنا هذٌن البٌتٌن للشاعر : ) حافظ إبراهٌم 

 ل فهمك لألبٌات ج( الوطن ٌنهض بفضل أبنابه وضح ذلك من خال

 د( " ٌتقلب فً النعٌم  " ضع كلمة واحدة تإدي معنى الجملة السابقة 

 هـ ( ما الؽرض من االستفهام فً البٌت األول ؟  و ( ما الجمال فً قوله : " ما ٌرفع األوطان إال رجالها " ؟ 

 ومن تإوه دار فٌجحد فضلها           ٌكن حٌوانا فوقه كل أعجم

 ٌر إن جاء عشه           فآواه فــً أكنافــه ٌترنمألـم تر أن الط

 ومن ٌظلم األوطان أو ٌنس حقها      تجبه فنون الحادثات بؤظلم

 كانؾ   (    –كنؾ  –مفرد  " أكناؾ  "     :  )أكنؾ  -أ( تخٌر المناسب مما بٌن القوسٌن :     
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 دورات (  –دور  –" دار "    : ) أدٌرة جمع  -ٌشٌع  (      -ٌعترؾ  –مضاد " ٌجحد   "   :  )ٌرفع  -

 معاجم (  –أعاجم  –جمع " أعجم ": ) أعجمٌات  -بشدة الحب (  –بالتفاإل  –" متٌم " توحً: ) بالخوؾ  -

 ٌحزن (  –ٌؽرد  –مرادؾ " ٌترنم "   : ) ٌضحك  -تقربه (      –تضمه  –معنى " تإوه "      : ) ترشده  -

 بٌات السابقة ، ثم بٌن عاقبة من ٌظلم وطنه  ب ( ضع عنوانا مناسبا لأل

 ج( " ٌكن حٌوانا " ما الجمال فً العبارة وما قٌمة تنكٌر " دار "  ؟ 

 فً منزلة الحٌوان (  –د( أٌهما أجمل؟  ولماذا : )فوقه كل أعجم 

 هـ ( ما القٌمة السامٌة التً اشتملها البٌت األخٌر من النص ؟ 

 كل جوارحه ومن ال ٌحب بالده ال خٌر فٌه "اكتب بٌتٌن ٌدالن على هذا المعنى . و  ( حب الشاعر لبالده ملك 

 بالدي هواها فً لسانً وفً دمى               ٌمجدها قلبً وٌدعو لها فمً

 وال خٌــر فً، مـــن ال ٌحـــب بــالده              وال فً حلٌؾ الحب إن لم ٌتٌم

 وسٌن : تخٌر االجابة الصحٌحة مما بٌن الق-أ

 كلمة )ٌمجدها( توحً بـ : ..........-ٕهواٌتها (  –أهوٌتها  –جمع )هواها( : ) أهواإها -ٔ

 الخضوع لها (  –االعتزاز والتعظٌم لها  –) اإلخالص والحب لها 

 ٌدعو الشاعر إلى حب الوطن  فما شرطه لهذا الحب   –ب 

 ؟  ٌشبه كل أعجم( أي التعبٌرٌن أجمل –)فوقه كل أعجم  -جـ 

 

                                              

 : طموح جارية  قصةثالثً ا  

 اُٞؽلح ٛو٣ن اُٖ٘و اُلَٖ اُزبٍغ   (ٔ) 

 -أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب :

ؼضب الشعب العربً للفرقة واالنقسام والخالؾ الناشب  -وعالم كان الصراع ؟   ؟: لم ؼضب الشعب العربً   س
 اء ، وكان الصراع من أجل السلطة والحكم والمال . بٌن حكامه من الملوك واألمر

تمنى المخلصون اتحاد الحكام ، وتوجٌه  -وماذا فعلوا لجمع الشمل ؟  صون فً الوطن العربً؟خلماذا تمنى الم - س
 الجهود لمحاربة العدو ، وجمعوا لذلك جمعٌتٌن إحداهما فً القاهرة واألخرى فً دمشق . 

  لتكوٌن جمعٌتٌن سرٌتٌن؟ ما المبررات التً أدت - س
 بسبب الفرقة واالنقسام والخالؾ الناشب بٌن حكامه من الملوك واألمراء .  -

 لماذا تكونت جمعٌتان سرٌتان ؟ ولماذا كانتا سرٌتٌن ؟  - س
 نشر الوعً القوم وبث الكراهٌة للفرنج، وَمن ٌلوذ بهم ، وتوحٌد الصفوؾ وتعببة القلوب لٌوم الفصل .  -
 سرٌتٌن : خوفا من القبض على أعضابهما أو قتلهم كانتا -

 ما دور الجمعٌتان السرٌتان ؟ أو ما هدؾ الجمعٌتان السرٌتان ؟  س : 
 نشر الوعً القوم وبث الكراهٌة للفرنج، وَمن ٌلوذ بهم ، وتوحٌد الصفوؾ وتعببة القلوب لٌوم الفصل .  -
 تلهمكانتا سرٌتٌن : خوفا من القبض على أعضابهما أو ق -

 علل تكوٌن جمعٌتٌن سرٌتٌن بالقاهرة ودمشق .  س : 
 نشر الوعً القوم وبث الكراهٌة للفرنج، وَمن ٌلوذ بهم ، وتوحٌد الصفوؾ وتعببة القلوب لٌوم الفصل .  -
 كانتا سرٌتٌن : خوفا من القبض على أعضابهما أو قتلهم .  -



 

 ٗٓ 

 دة وقوة الوعً القومً.اإلخالص والوح -ما أهم عوامل النصر على األعداء؟ - س
الشٌخ عز الدٌن بن عبد من أبرز أعضاء جمعٌة دمشق  -أ ؟أعضابهما ن أبرز أٌن تكونت الجمعٌتٌن ومَ  - س

  أبو بكر القماش،من أبرز أعضاء جمعٌة القاهرة  -ب السالم،
لحق، ومواجهة هو عالم كبٌر عرؾ بصراحته وشجاعته فً ا -ماذا تعرؾ عن الشٌخ العز بن عبد السالم ؟  - س

 المخطبٌن بؤخطابهم، ولم ٌكن ٌخاؾ أحدا وال ٌخشى ؼٌر هللا .  
هو تاجر مصري شهم خصص جزءا كبٌرا من ثروته الواسعة للجهاد  -ماذا تعرؾ عن ) أبو بكر القماش ( ؟  :س

 فً سبٌل هللا والوطن وقام بدور كبٌر فً التمهٌد لعودة نجم الدٌن . 
 رة الدر من هاتٌن الجمعٌتٌن؟ما موقؾ نجم الدٌن وشج :س
 : ساعد نجم الدٌن جمعٌة القاهرة على الجهر برأٌها منذ تولٌة حكم مصر ، ودعم جهودها .  موقؾ نجم الدٌن -أ
موقؾ شجرة الدر : تقربت شجرة الدر إلى الشعب بالعطاء الوافر ، ورعاٌة المحتاجٌن والعطؾ على البابسٌن ،  -ب

 فؤحبوها . كما وثقت عالقتها بالنساء 
 ل دور نجم الدٌن .من خال رضا الناس ؼاٌة ال تدرك.وضح ذلك -:س
أفسده العادل وحاشٌته لكن هذه اجتهد نجم الدٌن فً إصالح البالد ورد المظالم وتثبٌت قواعد المملكة وتعمٌر ما  - 

 السٌاسة لم ترق فً أعٌن الحاقدٌن فعملوا على هدمها، واجتمع إلٌهم كل حاسد وناقم . 
 ول عن رعٌته . وضح ذلك .كان نجم الدٌن نموذجا طٌبا للحاكم المسبس : 

 اجتهد نجم الدٌن فً إصالح البالد ورد المظالم وتثبٌت قواعد المملكة وتعمٌر ما أفسده العادل وحاشٌته .  -
 كٌؾ استطاع السلطان كشؾ هإالء الحاقدٌن ؟ وما تصرفه إزاءهم ؟  -:س
 الذٌن ٌوافونه بكل كبٌرة وصؽٌرة فً البالد عن طرٌق عٌونه وأعوانه  -
وقبض علٌهم وصادر أمالكهم وأموالهم وقتل عددا منهم ، ومن لم ٌلحق به هرب إلى دمشق، ولجؤ إلى الصالح  -

 إسماعٌل ، أما داود فقد عاد إلى الكرك ، ومعه ورد المنى ونور الصباح وسوداء بنت الفقٌه . 
 
 

 مع الفرنج ؟ ولماذا ؟  عالم اتفق الصالح إسماعٌل :س
اتفق معهم على أن ٌنصروه على نجم الدٌن مقابل حصولهم على البالد التً ٌرٌدونها . ألن إسماعٌل علم باستعداد  -

 نجم الدٌن للقابه كما علم بما صنعه باألمراء الحاقدٌن فاشتد فزعه ، وقرر مبادرة نجم الدٌن قبل أن ٌسٌر إلٌه . 
: الصالح إسماعٌل، االتفاق العجٌب هذا أطراؾ  -؟ ولماذا سمً بالعجٌب فاق العجٌب؟االتهذا من أطراؾ  -:س

 الفرنج، وصاحب حمص وصاحب حلب، وقد سمً بذلك ؛ ألنه اتفاق بٌن نقٌضٌن ، وعدوٌن .     
 ماذا فعل أعضاء جمعٌة القاهرة بعدما علموا بخبر االتفاق ؟  -:س
 األنفس واألموال لمحاربة الفاسد إسماعٌل. دعوا المسلمٌن إلى الجهاد والتطوع ب -

 و وقؾ المخلصون لوطنهم ضد هذا االتفاق موقفا مشرفا . وضح ذلك . س : 
 دعوا المسلمٌن إلى الجهاد والتطوع باألنفس واألموال لمحاربة الفاسد إسماعٌل.  -

 بم أذن إسماعٌل للفرنج ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟  - س
 ؼضب أهل دمشق ؼضبا شدٌد .   -دخول دمشق لشراء السالح منها . أذن إسماعٌل للفرنج ب -

 علل : ازداد ؼلٌان صدور أهل دمشق ضد الصالح إسماعٌل .  س : 
 أذن إسماعٌل للفرنج بدخول دمشق لشراء السالح منها .  -
 ما موقؾ علماء اإلسالم من الصالح إسماعٌل؟ : س 
  سالح للفرنج.أفتى جمٌع علماء المسلمٌن بتحرٌم بٌع ال -

الشٌخ عز الدٌن بن عبد  ألن -لماذا اعتقل إسماعٌل الشٌخ العز بن عبد السالم ؟ولم اضطر لإلفراج عنه ؟  : س
بؤن الملك الذي أباح بٌع السالح للفرنج خارج عن دٌن هللا وال ٌصلح  بفتواه فً الجامع األموي بدمشق جهر السالم

واضطر لإلفراج عنه : ألن أنصار الشٌخ  -إلسماعٌل فً خطبة الجمعة . أن ٌكون ملكا للمسلمٌن ، وقطع الدعاء 
  ابن عبد السالم أخافوا إسماعٌل من عاقبة عمله ، واضطروه إلى اإلفراج عنه . 

انحاز كثٌر من جٌش الشام إلى جٌش مصر  -وما نتٌجتها ؟  ة التً حدثت أثناء التقاء الجٌشٌن؟ؤما المفاج -:س
 النتٌجة : قتل الكثٌر من الفرنج وأتباع إسماعٌل وهروب إسماعٌل إلى دمشق .  -. بتدبٌر جمعٌة دمشق 

حققت مصر نصرا كبٌرا ، فقد انتصرت على الصالح  - : ما النصر الذي حققته مصر ؟ وكٌؾ تحقق ؟  :س
 .  وقد تحقق بفضل انضمام الكثٌر من جٌش الصالح إسماعٌل إلى جٌش مصر  - إسماعٌل، ومن معه من جنود 



 

 ٗٔ 

كان ٌتمنى أن ٌكون على رأس الجٌش الذي هزم جٌش  -ماذا كان ٌتمنى نجم الدٌن؟ولماذا لم ٌتحقق ما تمناه؟ -:س
 إسماعٌل والفرنج، ولكن لم ٌتحقق ما تمناه بسبب المرض الشدٌد.

ر،وأال ٌذهب أقنعت شجرة الدر نجم الدٌن بضرورة البقاء فً مص - ؟بماذا أقنعت شجرة الدر نجم الدٌن؟ولماذا -س :
 ٌعانً من مرض شدٌد . معهم لقتال الصالح إسماعٌل ألن إصالح البالد ال ٌقل أهمٌة عن الجهاد ضد األعداء كما أنه 

األفراح كانت انتصار جٌش مصر على عدو هللا  - األفراح أعقبتها أحزان.فما هً األفراح؟ وما هً األحزان؟ -: س
 نجم الدٌن )خلٌل ( بعد مرض شدٌد .  : موت ابناألحزان  -  الطالح إسماعٌل.

 : فً ؼمرة أفراح نجم الدٌن وشجرة الدر باالنتصارات، حدث ما ٌإلمهما . وضح ذلك .  :س
 حٌث مات ابنهما )الخلٌل( ولم تفلح معه محاوالت األطباء .  

 وب الوادي.أخذها فً رحلة نٌلٌة لرإٌة آثار مصر فً جن -؟كٌؾ خفؾ نجم الدٌن من أحزان شجرة الدر -:س
 معها برحلة أخرى إلى أحضان الرٌؾ فً شمال البالد لالستمتاع بهدوبه . قامو -

 : علل : قٌام نجم الدٌن وشجرة الدر برحلة نٌلٌة .  :س
  حتى ٌخفؾ من أحزان شجرة الدر لوفاة ابنهما الخلٌل .   -

بب هجوم الصالح إسماعٌل على ؼضب نجم الدٌن بس - لماذا ؼضب نجم الدٌن وتعكر مزاجه وماذا قرر؟ -:س
 عود إال بعد قتله.ٌن ٌذهب على رأس جٌش كبٌر وأقسم أال أ"حمص" وقرر 

ؼضب نجم الدٌن بسبب هجوم الصالح إسماعٌل على  -ما الخبر الذي وصل نجم الدٌن فً إحدى األمسٌات ؟  س : 
 عود إال بعد قتله.ٌن ٌذهب على رأس جٌش كبٌر وأقسم أال أ"حمص" وقرر 

لتهدبة الموقؾ وأخذهم واحدا بعد اآلخر  -علل : رأي شجرة الدر بعدم القبض على األمراء ومن بٌنهم داود .   :س
 .  منعا لإلثارة والتعصب وإشاعة الخبر بؤنهم سٌقبضون علٌهم ومنهم داود فلما سمع ذلك فزع وفر إلى الكرك

 
 
 
 

 -ة :المناقش

 ٓب أُوٖٞك ثب٫رلبم اُؼغ٤ت؟ٖٝٓ أٛواكٚ؟ ٝٓب أصوٙ ػ٠ِ ا٤َُِٖٔٔ ك٢ ٖٓو ٝاُْبّ؟ -ٔ

 ٓب ٛلف ٛنا ا٫رلبم؟ ٝٓب أصوٙ ػ٠ِ عٔؼ٤خ اُوبٛوح؟ -ٕ

 ٤ًق رٖلٟ اُؼِٔبء ُٜنا ا٫رلبم؟ ٝٓب ٓٞهق ا٤ُْـ ػي اُل٣ٖ ثٖ ػجل ا٬َُّ ٓ٘ٚ؟ -ٖ

 ٓب اُن١ كؼِٚ ٗغْ اُل٣ٖ ثب٧ٓواء؟ ُٝٔبما؟ -ٔ

 كؼِٚ ٗغْ اُل٣ٖ ثب٧ٓواء ػ٠ِ اُٖبُؼ أٍبػ٤َ؟ٓب ٗز٤غخ ٓب  -ٕ

 ٤ًق اٗزٜذ أُٞاعٜخ ث٤ٖ ع٢ْ٤ ٖٓو ٝاُْبّ ٝاُلوٗظ؟ -ٖ

 ٓب أصو اٗزٖبه اُغ٤ِ أُٖو١ ػ٠ِ أَٛ ٖٓو ّٝغوح اُله؟ -ٔ

 ٓب أُلبعؤح اُز٢ ؽلصذ أص٘بء اُزوبء ع٢ْ٤ ٖٓو ٝاُٖبُؼ أٍبػ٤َ؟ ٖٝٓ كثوٛب؟ -ٕ

 ما الـمناسبة ؟ لـمن ؟ من القائل ؟ الجملة

 عند حرب إسماعٌل شجرة الدر نجم الدٌن أكون مع الجٌش أشاهد اندحار العدو كنت أود أن

 بعد االنتصار على إسماعٌل نجم الدٌن شجرة الدر دنا األمل ٌا موالي وعلى ٌدٌك ستتوحد البالد

عند هجوم إسماعٌل  على  شجرة الدر نجم الدٌن إسماعٌل هجم على حمص .. سؤورده مورد الهالك
 حمص



 

 ٕٗ 

 ز٢ اُوبٛوح ٝكْٓن؟ٓب أٍجبة ؿٚت اُْؼت اُؼوث٢؟ ٝٓب أٛلاف عٔؼ٤ -ٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اُلَٖ اُؼبّو    أؽ٬ّ ا٧ّواه
 -أسئلة مجاب عنها :

  ب على نجم الدٌن فً دمشق ؟ ب على نجم الدٌن فً دمشق ؟ : لماذا دخل الحاج: لماذا دخل الحاجٔٔسس
 لٌطلب منه اإلذن فً دخول تاجر كبٌر من صقلٌة رفض التصرٌح بما جاء من أجله إال أمام الملك نفسه .  -

 جاء التاجر من جزٌرة صقلٌة وطلب مقابلة السلطان .   -: من أٌن جاء التاجر؟ وماذا طلب ؟: من أٌن جاء التاجر؟ وماذا طلب ؟ٕٕسس

  الة ؟ وكٌؾ كان حاله ؟الة ؟ وكٌؾ كان حاله ؟: أٌن كان السلطان نجم الدٌن حٌنما وصلته الرس: أٌن كان السلطان نجم الدٌن حٌنما وصلته الرس  ٖٖسس
 كان فً فراشه بقلعة "دمشق" وكان ٌعانً من مرض شدٌد . -

ألنه ٌحمل أخبارا خطٌرة من ملك  -: لماذا رفض الرسول التاجر أن ٌصرح بما جاء من أجله إال لنجم الدٌن؟: لماذا رفض الرسول التاجر أن ٌصرح بما جاء من أجله إال لنجم الدٌن؟ٗٗسس
 مه.صقلٌة ال ٌجب أن ٌطلع علٌها أحد إال السلطان نجم الدٌن نفسه، حتى ال ٌعرؾ الفرنج بقدو

  : بم علل الحاجب مجًء التاجر ؟ وبماذا عقبت شجرة الدر ؟ : بم علل الحاجب مجًء التاجر ؟ وبماذا عقبت شجرة الدر ؟ ٘٘سس

 : ربما ٌحمل توصٌه لموالي فً صفقة ٌرٌد أن ٌعقدها معه .   قال التاجرقال التاجر  --

ولعله جاء فً أمر خطٌر ؼٌر التجارة فقد ٌكون كبٌرا من رجال ذلك الملك أتى فً زى  وعقبت شجرة الدر :وعقبت شجرة الدر :  --
 دا عن مواطن الشبهات التجار لٌحكم التخفً وٌكون بعٌ

  : ما الرأي الذي ارتاح إلٌه نجم الدٌن ؟ ولماذا ؟  : ما الرأي الذي ارتاح إلٌه نجم الدٌن ؟ ولماذا ؟    ٙٙسس
 ارتاح لرأى شجرة الدر ؛ ألن العالقة بٌنه وبٌن وملك صقلٌة تقوم على الود واالحترام . 

مضمون الرسالة : حملة  -: ما مضمون الرسالة التً جاء بها التاجر؟ وما أثرها علً الملك نجم الدٌن ؟ : ما مضمون الرسالة التً جاء بها التاجر؟ وما أثرها علً الملك نجم الدٌن ؟   77سس
رنسٌة ضخمة متجهة إلً مصر اشترك  فٌها الكثٌر من الفرنج الطامعٌن فً بالد العرب ٌقودها لوٌس التاسع ف

ملك فرنسا  ومعه زوجته الملكة مرجرٌت ، واثنان من إخوته : رو برت آرتوا وشارل " كونت آنجوا " واثنان 
 با.  من أبناء عمومته وما ال ٌحصً من المتطوعٌن والطامعٌن من أنحاء أور

 تململ نجم الدٌن فً فراشه واهتز من شدة الؽضب بعد قراءتها .  أثرها علٌه : -

 ألنهم ٌطمعون فً مصر . -أ: بم تعلل : كثرة الجموع فً هذه الحملة من جهات متفرقة من أوربا ؟ : بم تعلل : كثرة الجموع فً هذه الحملة من جهات متفرقة من أوربا ؟   88سس
 ولكً ٌؽسلوا العار الذي لحقهم من الهزابم المتكررة لهم فً حروبهم مع المسلمٌن .  -ب 

  : ما الذي جعل الملك نجم الدٌن ٌتململ فً فراشه والؽضب ٌهزه ؟ : ما الذي جعل الملك نجم الدٌن ٌتململ فً فراشه والؽضب ٌهزه ؟   99سس
 ؼضب نجم الدٌن من ؼرور لوٌس ، وتوهمه القدرة علً ؼزو مصر .  -

  : كٌؾ كان ملك صقلٌة وفٌا للعهد مع نجم الدٌن ؟: كٌؾ كان ملك صقلٌة وفٌا للعهد مع نجم الدٌن ؟ٓٔٓٔس س 
 من لوٌس المؽرور أرسل ملك صقلٌة برسالة إلى نجم الدٌن ٌحذره  -لم ٌشترك فً الحملة القادمة على مصر. ب -أ

أمر نجم الدٌن بؤن ٌطٌر الحمام الزاجل فورا إلى مصر ،وأن  -: بم أمر نجم الدٌن بعدما قرأ الرسالة ؟: بم أمر نجم الدٌن بعدما قرأ الرسالة ؟ٔٔٔٔس س 
 ٌنادى فً الجٌش بالرحٌل من الؽد إلى دمٌاط لمواجهة الؽزو.

 . توحً بالسخرٌة من أوهام الملك المؽرور  -" ومضى ٌقرأ فً عجب " بم توحً هذه العبارة ؟" ومضى ٌقرأ فً عجب " بم توحً هذه العبارة ؟ٕٕٔٔسس

ألنها مصدر قوة العرب تساعدهم  -: لماذا كانت مصر أحق بالؽزو من ؼٌرها فً نظر لوٌس التاسع ؟ : لماذا كانت مصر أحق بالؽزو من ؼٌرها فً نظر لوٌس التاسع ؟   ٖٖٔٔس س 
 بالمال والسالح والرجال ؛ وألنها كانت السبب األول فً هزٌمة الحمالت السابقة على القدس . 

 ا من طردهم منها من قبل .  لٌضربوا العرب فٌها وٌنتقمو -أ: علل : اتجاه الفرنج إلً دمٌاط أوال . : علل : اتجاه الفرنج إلً دمٌاط أوال .   ٗٔٗٔس س 
دمٌاط ورقة رابحة ٌمكن استخدامها فً المساومة علٌها بمدٌنة القدس إذا عرض السلطان الصالح كما عرضه  -ب

 االستٌالء علٌها ٌمد ٌد البٌوت التجارٌة األوربٌة بمساعدة الحملة علً النصر .   -الكامل من قبل ج

س موقن من أنه إذا فتح مصر فقد تمكن من مفتاح الشرق كله فٌسهل كان لوٌ -: بم آمن لوٌس التاسع ؟ : بم آمن لوٌس التاسع ؟   ٘ٔ٘ٔس س 
 علٌه بعدها فتح القدس وانتزاع ما بقً من بالد الشام .  

 أمر نجم الدٌن للرسول بجابزة كبٌرة وخلعة ؼالٌة  .  -: بم أمر الملك نجم الدٌن للرسول ؟ : بم أمر الملك نجم الدٌن للرسول ؟ ٙٔٙٔس س 

  : مم أشفقت شجرة الدر على نجم الدٌن ؟ ولماذا ؟ : مم أشفقت شجرة الدر على نجم الدٌن ؟ ولماذا ؟   7ٔ7ٔس س 
 أشفقت علٌه من السٌر إلى مصر ؛ ألن الطرٌق طوٌل ، ونجم الدٌن مرٌض .  -

  : وضح رسالة نجم الدٌن فً الحٌاة كما ٌراها . : وضح رسالة نجم الدٌن فً الحٌاة كما ٌراها .   8ٔ8ٔس س 
 وإنه ٌتمنً الموت فً الحرب شهٌدا أفضل من الموت فً فراشه   -إنه خلق من أجل الجهاد فً سبٌل هللا .  ب  -أ



 

 ٖٗ 

  فً رأي نجم الدٌن ؟ فً رأي نجم الدٌن ؟   : ما أثر اإلٌمان القوي على صاحبه: ما أثر اإلٌمان القوي على صاحبه  9ٔ9ٔ
 ٌجعل الملح عذبا سلسبٌال .  -ٌحٌل القتاد )الشوك( حرٌرا   ج -ٌذلل الصعاب    ب -أ

لٌثٌر حماستهم للقتال ولٌشهد النصر العظٌم  -: لماذا قرر نجم الدٌن الخروج مع جنوده رؼم شدة علته ؟ : لماذا قرر نجم الدٌن الخروج مع جنوده رؼم شدة علته ؟   ٕٕٓٓس س 
 لجهاد ، وأعز أمانٌه أن ٌموت شهٌدا . وٌكون له شرؾ قتل لوٌس وقطع رأسه فما خلق نجم الدٌن إال ل

 خرج نجم الدٌن مع الجٌش محموال على محفة كؤنها سرٌر مرٌح .  -: كٌؾ خرج نجم الدٌن مع الجٌش ؟ : كٌؾ خرج نجم الدٌن مع الجٌش ؟   ٕٕٔٔسس

  : لماذا ابتسم نجم الدٌن وقال لشجرة الدر: " بوركت ٌا شجرة الدر " ؟: لماذا ابتسم نجم الدٌن وقال لشجرة الدر: " بوركت ٌا شجرة الدر " ؟ٕٕٕٕسس
ن الوسٌلة التً سٌسٌر بها فً سفره. وهذا الموقؾ ألنها لم تسؤله عن البقاء أو طلبت منه ذلك ، بل سؤلته ع -

 ٌدل على موافقتها على سفره لٌكون على رأس جٌشه.

  : طمؤن نجم الدٌن شجرة الدر قوال وفعال. وضح ذلك . : طمؤن نجم الدٌن شجرة الدر قوال وفعال. وضح ذلك . ٖٕٖٕسس
 طمؤنها بقوله : ال تخافً وبقوله تعالى "فاهلل خٌر حافظا وهو أرحم الراحمٌن "  -أ
 عودة سرٌعا إلى مصر لٌكون مع الجٌش . وفعال : أمر بحمله على محفة وال -ب

توحً  -   : قال تعالً:)فاهلل خٌر حافظا وهو أرحم الراحمٌن( بم توحً قول نجم الدٌن هذه اآلٌة ؟: قال تعالً:)فاهلل خٌر حافظا وهو أرحم الراحمٌن( بم توحً قول نجم الدٌن هذه اآلٌة ؟  ٕٕٗٗس س 
 بشجاعته وقوه إٌمانه وثقته برعاٌة هللا ونصره له .  

ن فً مدٌنة " أشموم طناح " استقر نجم الدٌ -:  أٌن استقر نجم الدٌن بعد عودته من دمشق ؟ ولماذا ؟ :  أٌن استقر نجم الدٌن بعد عودته من دمشق ؟ ولماذا ؟   ٕٕٗٗسس
 حتى ٌكون قرٌبا من مكان المعركة . 

 : ٓب اُغٔبٍ ك٢ اُزؼج٤واد ا٥ر٤خ ؟ًٕ٘

 اٍزلٜبّ ؿوٙٚ اُزؼغت ٝاُزوو٣و  -ُٔبما فِن ٗغْ اُل٣ٖ : -ٔ

 رؼج٤و ؿوٙٚ اُز٢٘ٔ ٝاُوعبء . -ٍؤػ٤ِ ٣ب ّغوح اُله : -ٕ

 ك٢ ٝعٚ هللا .رؼج٤و ٣ٞؽ٢ ثب٧َٓ  -ُٖ ٣ؾو٢٘ٓ هث٢ ٖٓ ٛنا أُ٘ظو اُج٤ٜظ : -ٖ

 

 -المناقشة :

أثؾود اُؾِٔخ أ٣ٜب أُِي ٝهل ؽججذ إٔ أفطوًْ ثٜب ُزؤفنٝا ؽنهًْ ٝٗؾٖ ٓؼب ػ٠ِ اُٞكبم ٝاؽزواّ 

اُؼٜل، كول رؼت ٣ٌُٞ ٓؼ٢ ك٢ ٗو٘ ارلبه٢ ٓؼٌْ ٝا٫ٗٚٔبّ ا٤ُٚ، ُٝغؤ ثؼلٓب اٍز٘لن ٍٝبئَ اُقلاع 

 ا٠ُ اُزٜل٣ل ٌُٖٝ ٤ٜٛبد.

 كٖٔ أُوٍَ ؟ ُٖٝٔ؟ٛنٙ اُؼجبهح عيء ٖٓ هٍبُخ،  -ٔ

 أصجذ ٕبؽت اُوٍبُخ اف٬ٕٚ ٝٝكبئٚ ُِؼٜٞك، ٝٙؼ مُي. -ٕ

 ٓب اُؾِٔخ اُز٢ ٣زؾلس ػٜ٘ب اُوٍبُخ؟ -ٖ

 ٓب أصو ٛنٙ اُوٍبُخ ػ٠ِ ٗغْ اُل٣ٖ؟ ٝثْ هك ػ٤ِٜب؟ -ٗ

 ُٔبما ْٕٔ ٗغْ اُل٣ٖ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ثغٞاه اُغ٤ِ؟ ٝػ٬ّ ٣لٍ مُي؟ -٘

 ٝٙؼ مُي.ظٜو ك٢ اُؼجبهح صوخ ٗغْ اُل٣ٖ اٌُج٤وح ك٢ هثٚ.  -ٙ

 ٓب اُن١ أهِن ّغوح اُله؟ ٤ًٝق ٛٔؤٜٗب اَُِطبٕ ٗغْ اُل٣ٖ؟ -7

 ُٔبما رؼل ٖٓو ٢ٛ ا٧ؽن ثبُـيٝ؟  -8

 ُٔبما افزبه ٣ٌُٞ ٖٝٓ ٓؼٚ ك٤ٓبٛ ثبُناد؟  -9

 ٖٓٔ رٌٕٞ ؽِٔخ ٣ٌُٞ؟ -ٓٔ

 ثْ أٓو اَُِطبٕ ٗغْ اُل٣ٖ ُوٍٍٞ ِٓي ٕو٤ِخ ُِِٝٔي؟ -ٔٔ

ٕٔ-  

 

 اُلَٖ اُؾبك١ ػْو    اٍزؼلاك ُِوزبٍ
 -ا :أسئلة مجاب عنه



 

 ٗٗ 

 انتشر خبر حملة لوٌس فما أثره على شعبنا ؟  ٔس
 أو كان للمشاركة الشعبٌة دور كبٌر فً االستعداد للمعركة . وضح ذلك . 

امتألت المساجد بؤحادٌث الفداء والتضحٌة وعرض سٌرة الرسول  -ٕهاجت المشاعر واشتعلت الحماسة .      -ٔ
 الحماسة واإلقدام فً المقاهً والمجتمعات الشعبٌة .  ترددت أناشٌد -ٖالكرٌم وجهاده فً الؽزوات . 

 صّور االستعداد العسكري وتسابق الشعب لالنضمام إلى الجٌش .  ٕس
أسرع ) الجنود ( إلى أسلحتهم وامتأل جبل  -الناس ( لمواجهة الفرنسٌٌن ؟  –أو كٌؾ استعد كل من : ) الجنود 

: أسرع كثٌر من الشعب ٌقدم نفسه للجهاد فٌختار األمٌر )حسام ) الناس ( -ٌشكر بالمنجنٌق التً تجرب للحرب  
 الدٌن( القادر منهم وٌعود ؼٌر القادرٌن باكٌن لعدم استطاعتهم الجهاد . 

 األمٌر فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ .  - َمن الذي تم اختٌاره لقٌادة الجٌش ؟ ٖس
 بن شٌخ الشٌوخ ؟  ما الخطة التً أعدها نجم الدٌن مع قابد الجٌش فخر الدٌنٗس
 أن ٌحشد وٌزود دمٌاط باألسلحة والذخٌرة واألقوات .    -ٔ
 النزول بالجٌش على البر الؽربً لمنع تقدم الفرنج إلى دمٌاط .   -ٕ
 أن ٌتحاشى كل األخطاء السابقة ، وٌحذر من الشابعات والؽدر والخٌانة .  -ٖ
 لك الكامل ؟ ما األخطاء التً أدت إلى احتالل دمٌاط أٌام الم ٘س
 أن دمٌاط لم تزود بحاجتها من الطعام والسالح والذخابر مما سهل احتاللها .  -

 : ماذا كان ٌود نجم الدٌن ؟ أو ماذا كان ٌتمنى نجم الدٌن ؟  ٙس
 كان ٌود أن ٌقود المعركة بنفسه ، وٌتقرب إلى هللا برأس لوٌس .  -

 شجرة الدر ؟ ما الذي كان ٌخافه نجم الدٌن ؟ وكٌؾ طمؤنته  7س
 أو مم كان السلطان خابفا ؟ وماذا كان رد شجرة الدر ؟ 

وطمؤنته قابلة : إن جمٌع الجنود ٌضربون بسٌفه وكلهم طوع أمره  -كان خابفا من الفرقة والخالؾ من بعده .   -
 كما أن له ثوابا بقدر األلوؾ التً اشتركت فً المعركة . 

 وما أثرها فً نجم الدٌن ؟ ما مضمون رسالة لوٌس ملك فرنسا ؟  8س
 التهدٌد والوعٌد وذلك بذكر األندلس وما فعله الفرنج فً أهلها المسلمٌن .  -أ
 االفتخار بقوة جٌشه فقد جاء بجٌش ضخم ٌمأل السهل والجبل .  -ب
 أمر نجم الدٌن باالستسالم حتى ٌؤمن على نفسه وشعبه .  -ج
ن هذا الؽرور الذي سٌطر على لوٌس وجنده وأمر كاتبه أن ٌعجل أثر ذلك على نجم الدٌن : ؼضب نجم الدٌن م -

 بالجواب للرد على رسالة لوٌس . 
 ما مضمون الرسالة التً أرسلها نجم الدٌن ردا على رسالة ملك فرنسا ؟  9س
 اإلشادة بقوة الجٌش المصري فهم أرباب السٌوؾ .  -أ
 الفخر باالنتصارات على الفرنج فً معارك كثٌرة .  -ب
 التهدٌد بالهزٌمة والندم فكل ظالم ٌقتله ظلمه .  -ج
 ما أثر رسالة نجم الدٌن فً لوٌس التاسع ؟  ٓٔس
 فقد الصواب وأصدر أمره فبدأت المناوشة بٌن الجٌشٌن .  -

 بم أوصى نجم الدٌن فخر الدٌن ؟ ومم حذره ؟ وبماذا دعا له ؟  ٔٔس
 صٌا ومحذرا وداعٌا له "   أو " مد ٌده وشد على ٌد فخر الدٌن ثالث مرات مو

أوصاه بؤال ٌنظر إلى شًء سوى وجه هللا ، وٌرفع الروح المعنوٌة  -فبم أوصاه ؟ ومم حذره ؟ وبم دعا له ؟ 
ودعا له بؤن ٌوفقه هللا وأن ٌحقق أمله فٌه وأن ٌدٌم علٌه صفحته  -حذره من االستماع للشابعات .  -للجنود . 
 الناصعة . 

 ن نٌل العرب من األعداء ؟  أو بم تفسر : انتصار العرب الدابم على الفرنج ؟بم علل نجم الدٌ ٕٔس
 ألن العرب ٌدفعون سٌوفهم بؤٌدي اإلٌمان والحق ، وأولبك ٌدفعون سٌوفهم بؤٌدي العدوان والطمع .  -

ذن بسبب بدء المناوشات بٌن الجٌشٌن وعدم وصول اإل -ألماذا كان األمٌر فخر الدٌن شدٌد القلق ؟  ٖٔس
 كان ٌخاؾ موت السلطان وانشؽال األمراء بتقسٌم الؽنابم .  -باالشتباك . ب

قرر أن ٌسرع بالعودة إلى أشموم طناح ؛ لٌشارك  -كٌؾ تصرؾ فخر الدٌن ؟ وماذا ترتب على تصرفه ؟  ٗٔس
 وترتب على ذلك : فزع أهل دمٌاط والشعب المصري فزعا شدٌدا  .  -فً اختٌار السلطان الجدٌد . 

 ؟  الفرنج( –نجم الدٌن –ما أثر انسحاب فخر الدٌن من دمٌاط على )الشعب ٘ٔس



 

 ٗ٘ 

 الشعب وأهل دمٌاط : فزع أهل دمٌاط والشعب المصري فزعا شدٌدا .  -أ 
نجم الدٌن : ؼضب السلطان نجم الدٌن ؼضبا شدٌدا، وأمر بتقدٌم فخر الدٌن ومن معه من األمراء إلى  -ب

 المحاكمة .  
 حتلوا دمٌاط بعد أن ؼادرها الجٌش وهجرها أهلها . الفرنج : ا -ج 

 كٌؾ واجه ) حسام الدٌن والعلماء ( فزع أهل القاهرة ؟ وما نتٌجة ذلك ؟  ٙٔس
عمل حسام الدٌن على تهدبة أهل القاهرة ، وأسرع العلماء ٌثبتون قلوب الناس مإكدٌن لهم أن العبرة بالخاتمة  -

 تعلت الحماسة فً نفوسهم ولحق القادرون منهم بإخوانهم المجاهدٌن . نتٌجة ذلك : اش -ال بالمقدمة .    
     انتهت المعركة باحتالل الحملة الفرنسٌة دمٌاط . -كٌؾ انتهت المعركة ؟  7ٔس

 -المناقشة :

 ٖٓ أ٣ٖ أهجَ اُؾٔبّ ثبُوٍبُخ؟ ٝٓب ٜٓٚٔٞٗب؟  -ٔ

 ٕق اَُجبم ث٤ٖ اُواًج٤ٖ ٝاُواع٤ِٖ؟    -ٕ

 ُٔزطٞػ٤ٖ ثب٤ًٖ ٓ٘زؾج٤ٖ؟ُٔبما هعغ ثؼ٘ ا -ٖ

 ُؼت اُؼِٔبء ٝاُْؼواء ٝه ٛبّ ك٢ ر٤ٜئخ اُْؼت ُٔٞعٜخ ا٤ُِٖج٤٤ٖ. ٝٙؼ مُي -ٗ

 ٓب اُقطخ اُز٢ ٝٙؼٜب ٗغْ اُل٣ٖ ٓغ هبئل اُغ٤ِ؟ -٘

 ٓب ٕٓٚٔٞ هٍبُخ ٣ٌُٞ ُ٘غْ اُل٣ٖ ٤ًٝق هك ػ٢ِٜ ٗغْ اُل٣ٖ؟ -ٙ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اُلَٖ اُضب٢ٗ ػْو    أُ٘ونح
 -أسئلة مجاب عنها :

كان ٌحلم لوٌس باحتالل مصر والشرق العربً لنهب  -بماذا كان ٌحلم لوٌس وَمن معه ؟ وهل تحقق الحلم؟ بماذا كان ٌحلم لوٌس وَمن معه ؟ وهل تحقق الحلم؟   ٔٔسس
 ا علً آمالهم.ألن العرب هزموهم وقضو -خٌراتهما ولم ٌتحقق الحلم  

  بم شعر لوٌس ومن معه بعد دخولهم دمٌاط ؟ بم شعر لوٌس ومن معه بعد دخولهم دمٌاط ؟   ٕٕسس

شعروا بؤن التوفٌق حالفهم ، وأنهم سٌحققون حلمهم فً  -وماذا كان تصورهم عن المعركة المنتظرة مع العرب ؟ وماذا كان تصورهم عن المعركة المنتظرة مع العرب ؟ 
وتصور بعضهم أنهم سٌواجهون العرب فً موقعة رهٌبة ، وتصور البعض اآلخر أن العرب لن  -احتالل مصر . 

 ا على لقابهم ، وسٌسلمون لهم البالد .  ٌقدرو

  : ماذا طلب الملك لوٌس من السلطان نجم الدٌن فً كتابه ؟ : ماذا طلب الملك لوٌس من السلطان نجم الدٌن فً كتابه ؟   ٖٖسس
 طلب لوٌس من نجم الدٌن أن ٌسلمهم البالد ؛ لٌنجو بنفسه وأهله .  -

  : بم أمر السلطان نجم الدٌن بعد أن بلػ المنصورة ؟ : بم أمر السلطان نجم الدٌن بعد أن بلػ المنصورة ؟   ٗٗسس
 وستره باألستار ونصب المجانٌق علٌه .  أمر السلطان بإصالح السور المطل على البحر ،

  كٌؾ تم االستعداد لمالقاة الفرنج ؟ كٌؾ تم االستعداد لمالقاة الفرنج ؟   ٘٘سس
 جاءت السفن المصرٌة محملة بالرجال واألسلحة وأقبل المتطوعون من كل مكان للجهاد فً سبٌل هللا .  -

  فٌم كانت شجرة الدر تفكر عندما اشتد المرض بنجم الدٌن ؟ وبم حدثت نفسها ؟ فٌم كانت شجرة الدر تفكر عندما اشتد المرض بنجم الدٌن ؟ وبم حدثت نفسها ؟   ٙٙسس
 الدر تفكر فٌما سٌكون لو مات السلطان فً هذا الظرؾ الدقٌق .  كانت شجرة -
 وحدثت نفسها بؤن الوطن أبقى من األشخاص فٌجب العمل إلنقاذه من الفرنج .  -

انهمرت دموعها ولكنها لم ترفع صوتا  -كٌؾ استقبلت شجرة الدر نبؤ وفاة السلطان ؟ ومتى كان ذلك ؟ كٌؾ استقبلت شجرة الدر نبؤ وفاة السلطان ؟ ومتى كان ذلك ؟   77سس
 م .  9ٕٗٔهــ / 7ٗٙلمعركة مع الفرنج بسالم ، وكان ذلك فً سنة وقررت تؤجٌل حزنها حتى تنتهً ا

  

  

  " الوطن أبقً من األشخاص هذه وقتك ٌا شجرة الدر  "" الوطن أبقً من األشخاص هذه وقتك ٌا شجرة الدر  "  88سس

  َمن قابل هذه العبارة ؟ وما مناسبتها ؟ َمن قابل هذه العبارة ؟ وما مناسبتها ؟     --أأ



 

 ٗٙ 

 قابل هذه العبارة : شجرة الدر عندما أحست بدنو أجل السلطان وما سٌكون علٌه األمر لو مات السلطان . 

  علً أي شًء ٌدل هذا القول؟ علً أي شًء ٌدل هذا القول؟   --بب
 على شجاعة شجرة الدر وثباتها وحسن تفكٌرها ورجاحة عقلها وحبها لوطنها . 

  بمن اجتمعت شجرة الدر ؟  بمن اجتمعت شجرة الدر ؟    99سس
 اجتمعت باألمٌر فخر الدٌن والطواشً جمال الدٌن محسن وطبٌب السلطان .  -

  ؟؟ما هما ما هما     --شدٌدي الصعوبة شدٌدي الصعوبة   ––وقعت شجرة الدر فً موقفٌن عصٌبٌن وقعت شجرة الدر فً موقفٌن عصٌبٌن   ٓٔٓٔسس
 موت زوجها السلطان نجم الدٌن وصبرها وإخفاء حزنها خوفا علً الجٌش. -أ

 مواجهة األعداء واالستعداد للمعركة الحاسمة فً المنصورة ضد الفرنج .  -ب 

 -ٌتضح حسن تصرؾ شجرة الدر فً : -أثبتت شجرة الدر حكمة المرأة و حسن تصرفها وضح ذلك؟ أثبتت شجرة الدر حكمة المرأة و حسن تصرفها وضح ذلك؟   ٔٔٔٔسس
تعٌٌن ملك  -ٗتعٌٌن قابد للجٌش. -ٖصرٌؾ شبون الدولة كما لو كان حٌا . ت -ٕإخفاء خبر موت السلطان. -ٔ 

 تؽلٌب العقل على العاطفة .           -ٙتهٌبة البالد وإعدادها للمعركة. -٘شرعً للبالد. 

تسرب خبر موت نجم الدٌن بعد أن طالت مدة ؼٌابه ،  -متى تسرب خبر موت الملك؟ وما أثره علً الفرنج؟متى تسرب خبر موت الملك؟ وما أثره علً الفرنج؟  ٕٕٔٔسس
 المتطلعون للسلطة َمن ٌتعرؾ لهم األخبار.فقد دس 

 لقد فرح الفرنج فرحا شدٌدا وأمر قابدهم بالتحرك إلً المنصورة  .  -

ما مضمون آخر حدٌث لنجم الدٌن قبل موته؟ أو بم أوصى السلطان نجم الدٌن شجرة الدر وهو على فراش ما مضمون آخر حدٌث لنجم الدٌن قبل موته؟ أو بم أوصى السلطان نجم الدٌن شجرة الدر وهو على فراش ٖٖٔٔس س 

اها بؤن تقوم بواجبها تجاه الوطن وأن تحمً أوص -الموت ؟ وماذا فعلت حٌنما شعرت بقرب نهاٌة السلطان ؟ الموت ؟ وماذا فعلت حٌنما شعرت بقرب نهاٌة السلطان ؟ 
قلعة الشرق من الطامعٌن . وأسرعت بإصدار أوامرها بؤال ٌدخل علٌه إال كبٌر األطباء وأخبرت الناس بؤن صحته 

    ٌوما بعد ٌوم .ٌوما بعد ٌوم .تتحسن 

           موابد الطعام تقدم كما هً .      -ٔكانت الحٌاة فً قصر الملك تسٌر كؤنه لم ٌمت . وضح ذلك . كانت الحٌاة فً قصر الملك تسٌر كؤنه لم ٌمت . وضح ذلك .   ٗٔٗٔسس
 األوراق الرسمٌة توقع بخط نجم الدٌن. -ٖالطبٌب ٌدخل و ٌخرج علً حجرة نجم الدٌن كما كان.    -ٕ

 أن ٌؽسل بٌد الطبٌب وحده. -ٔبم أمرت شجرة الدر بالنسبة لجثمان السلطان؟ وعالما ٌدل ذلك ؟بم أمرت شجرة الدر بالنسبة لجثمان السلطان؟ وعالما ٌدل ذلك ؟  ٘ٔ٘ٔسس
 عة الروضة  فً سرٌة تامة.أن ٌرسل فً سفٌنة إلً قل -ٖأن ٌحنط وٌوضع فً تابوت من الخشب.    -ٕ
 ٌدل ذلك علً حبها للسلطان نجم الدٌن وخوفها علً الوطن من التؤثر بموت الملك. -ٗ

  كٌؾ ٌمكن تكرٌم السلطان نجم الدٌن بعد موته؟ وماذا ٌترتب على إذاعة خبر موته؟ كٌؾ ٌمكن تكرٌم السلطان نجم الدٌن بعد موته؟ وماذا ٌترتب على إذاعة خبر موته؟   ٙٔٙٔسس
 ٌكون فً جهاد األعداء ال فً البكاء علٌه وإسعاد الشامتٌن بمنظر جنازته .  -
 وٌترتب على إذاعة الخبر : ضعؾ الجنود وتفرق الجماعة وتقوٌة الفرنج .  -

  لماذا استدعت "توران شاه" ؟ وهل كان ٌصلح للحكم؟لماذا استدعت "توران شاه" ؟ وهل كان ٌصلح للحكم؟  7ٔ7ٔسس
استدعت "توران شاه" حتى ال تدخل الفرقة بٌن األمراء حول السلطان وكانت تعلم أنه طابش و الحكم لن ٌستقر  -

 ابا حتى تنتهً المعركة . له ، إال أنها لم ترد أن تدع للفرقة ب

 -المناقشة :
 ُٔبما اٍزلػذ اُطج٤ت؟ ٝٓبما هبٍ؟       -ٔ 

 ٓبما كؼِذ ّغوح اُله؟ ٝٓبما هبُذ ُ٘لَٜب؟ ٝٓب ك٫ُخ مُي؟  -ٕ

 ٤ًق ٣ٌٖٔ رٌو٣ْ اَُِطبٕ ثؼل ٓٞرٚ؟  -ٖ

 ٕق ٓظبٛو اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ رِي أُل٣٘خ ، ٝ أمًو أٍجبثٜب. -ٗ

 ٣ئًلٕٝ أْٜٗ ٤ٍ٘زٖوٕٝ ػ٢ِ أُٖو٤٣ٖ ك٢ أُؼوًخ أُوروجخ؟ ُٔبما ًبٕ ٓؼظْ اُلو٤٤َٖٗ  -٘

 كانت )شجرة الدر( حائرة بٌن عاطفتها وعقلها فكٌؾ تصرفت؟ وما داللة ذلك؟ -ٙ

 اُلَٖ اُضبُش ػْو    ا٤ُٖٔلح

 -أسئلة مجاب عنها :

 ما مضمون رسالة لوٌس إلً زوجته مرجرٌت ، وما أثرها علٌها ؟  ٔس
 اعترافه بقوة العرب وشجاعتهم  -مٌاط وانطالقه إلى المنصورة . استٌالء لوٌس على د -
 وصفه لجمال جو مصر وانزعاجه من صوت مآذن المسلمٌن .  -
 وصفه لشجرة الدر بؤنها امرأة عجٌبة وشٌطانة تضع الخطط وتدٌر البالد بدقة .  -



 

 ٗ7 

 وعد زوجته بؤن شجرة الدر ستكون جارٌتها بعد أن ٌستولً على مصر .  -
 أثرها : فرحت )مرجرٌت( فرحا شدٌدا حٌنما قرأت هذه الرسالة . ** 
 تعجب الملك لوٌس فً رسالته من العرب . وضح ذلك .  ٕس
 تعجب لوٌس من عدم تسلٌم العرب ، وعزمهم على القتال مهما كلفهم ذلك .  -

 بماذا افتخر "لوٌس" فً رسالته ؟ وماذا كان ٌتمنً ؟ ٖس
 ٌمأل السهل والجبل، وكان ٌتمنً وٌحلم دخول القاهرة .   افتخر بجٌشه الكبٌر الذي -

 : " نسٌت ٌا عزٌزتً أن أحدثك عن تلك المرأة العجٌبة التً تقود المعركة"  ٗس
 لوٌس التاسع لزوجته مرجرٌت .  -َمن قابل هذه العبارة ؟ ولمن ٌوجهها ؟  –أ 
 ذلك . تحدد العبارة تمٌز شجرة الدر عن ؼٌرها من النساء . وضح  –ب 
 بعد نظرها، وحقدرتها على ضبط النفس ، وحسن تصرفها وشجاعتها .      -

كٌؾ كانت شجرة الدر فً ذلك الوقت تستعد للقاء الفرنج ؟  أو لعبت شجرة الدر دورا مهما فً اإلعداد  ٘س
تشجع الجنود ، كانت شجرة الدر  -للمعركة . وضح ذلك . أو كٌؾ كانت شجرة الدر تعد الخطط للمعركة ؟ ) مهم ( 

 وتدفع الخطباء إلى القول وترسل األخبار وتتلقى األنباء وتعد األبطال بالجوابز القٌمة وتدفع الفدابٌٌن للعمل . 
 ما األخبار التً كانت تتلقاها شجرة الدر ؟  ٙس
 كانت شجرة الدر تتلقى أخبار االنتصارات وما أحرزه الجٌش من بطوالت .  -

لترفع من الروح المعنوٌة للشعب.       -ٔرة الدر بؤخبار االنتصارات إلً المساجد والمقاهً؟ لماذا كانت ترسل شج 7س
 تحمس َمن تخلؾ عن الجهاد فٌسرع للمشاركة. -ٖتهدئ نفوس الناس .  -ٕ
فً السابع من شوال تم الهجوم  -أاذكر بعض االنتصارات التً وصلت إلً شجرة الدر وأرسلتها إلً القاهرة ؟ 8س

 فٌنة حربٌة كبٌرة فٌها مابتا رجل من الفرنج بٌنهم كونت كبٌر تم أسره معهم .  على س
 فً منتصؾ شوال تم أسر أربعٌن فارسا من الفرنج بخٌولهم .  -ب
 فً آخر شوال تم حرق سفٌنة كبٌرة من سفن الفرنج واالنتصار علٌهم .  -ج
كانوا ٌرسلون األسري إلً  -المصرٌٌن ؟  ماذا كان ٌفعل المصرٌون بؤسري الفرنج ؟ وما أثر ذلك علً 9س

 القاهرة، فٌطاؾ بهم فً الشوارع واألزقة فٌعلوا التكبٌر وٌشكر الناس ربهم ، وٌطلبون منه النصر المبٌن.
ما موقؾ لوٌس من كثرة الخسابر فً الجنود والعتاد؟ وعلً أي شًء استقر رأٌه؟ أو ماذا رأى لوٌس فً  ٓٔس

رأي أنه سٌفقد جٌشه كله إذا استمر الحال هكذا ورأى أنه البد من  -ع قواده ومهندسٌه ؟ ذلك الوقت ؟ وعالم اتفق م
 واتفق مع قواده على أن ٌقٌموا جسرا على بحر أشموم ٌعبرون علٌه .  -معركة حاسمة ٌتالقى فٌها الجٌشان . 

والمهندسٌن وتدارسوا  جمعت القواد -ما موقؾ شجرة الدر من بناء الجسر ) مما صنعه لوٌس وقواده ( ؟ ٔٔس
 األمر ، واتفقوا علً الهجوم علً الفرنج أثناء إقامتهم الجسر وتم تنفٌذ الخطة بنجاح . 

سؤل لوٌس هذا السإال لنفسه بعدما اشتد  -" ألٌس لهذا البالء من دواء "؟! سإال طرحه لوٌس فمتى؟  ٕٔس
 حٌران ال ٌستطٌع التفكٌر.  هجوم الفدابٌٌن علً جنوده، وفشله فً إقامة الجسر ، مما جعله

 
 

 ما الفكرة التً ظن الفرنج أنها ستحمٌهم أو تسهل لهم بناء الجسر؟ ٖٔس
ٌُحشدان  -أو ما الفكرة التً تفتقت أذهان الفرنج عنها ؟  بناء برجٌن كبٌرٌن من الخشب لحماٌة الجسر من العرب 

 لشاطا اآلخر . بالرجال والقذابؾ وبالفعل بدأ العمل وتحرك الجسر لٌمتد إلى ا
 ما موقؾ المصرٌٌن من بناء الجسر والبرجٌن؟ٗٔس
 أشعلوا النٌران لٌال فً معسكر لوٌس وفً البرجٌن مما أصاب الفرنج بالفزع الشدٌد .   -

كٌؾ وجد لوٌس وَمن معه الحل لهزٌمة العرب وإلقامة الجسر؟ أو ما الحل الذي وجده لوٌس للتخلص من  ٘ٔس
جاءه أحد أتباعه ٌخبره بؤنهم وجدوا رجال عربٌا ٌدلهم على طرٌق مقابل قلٌل من  -دارتوا ؟  العرب ؟ وبم أمر أخاه

 المال وهو عبارة عن مخاضة فً بحر أشموم ٌجتازون منها وٌفاجبون العرب. 
 وأمر أخاه دارتوا بؤن ٌسرع بفرقة الفرسان لعبور المخاضة وٌفاجا العرب .    -

نهض فخر الدٌن واندفع إلً الفرنج ولٌس معه  -الشٌوخ من هذا الهجوم؟ ما موقؾ فخر الدٌن بن شٌخ ٙٔس
 سوي بعض ممالٌكه واقتحم صفوفهم فً بسالة ولكنهم استطاعوا أن ٌقتلوه واقتحم " دارتوا قصر السلطان " 

ب ألن دارتوا بلػ قصر السلطان ، مما سب -لم صرخت شجرة الدر فً الممالٌك البحرٌة ؟ وعالم حثتهم ؟  7ٔس
 حثتهم على االستماتة إلنقاذ شرؾ السلطان وإنقاذ شرفهم .  -خطرا علٌها . 
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 َمن الذي دافع عن قصر السلطان ؟ وما خطته ؟ وما نتٌجتها ؟  8ٔس
وكانت خطته : أن ٌوجه هجومه إلى الكونت ) دارتوا( وأن ٌبعث بفرقة أخرى  -ركن الدٌن بٌبرس البندقداري .  -

 معتدٌن وتقطع اتصالهم بقوات الفرنج . خارج المنصورة لتحصر ال
 ونتٌجة ذلك : قتل دارتوا وهرب الباقون فً شوارع المنصورة وأزقتها .  -

صؾ استقبال أهل المنصورة لجٌش الفرنج؟ )البطولة الشعبٌة ( أو وضح دور المقاومة الشعبٌة داخل 9ٔس
ورة دور كبٌر حٌث التحموا مع الفرنج كان للمقاومة الشعبٌة فً المنص -المنصورة فً مواجهة الفرنج . 

مستخدمٌن السٌوؾ والرماح والسكاكٌن والسواطٌر وكل شًء تقع علٌه أٌدٌهم وتم إبادة جٌش الفرنج ولم ٌبق 
  منهم ؼٌر خمسة جنود أتٌح لهم البقاء لٌخبروا الباؼٌن بجزاء البؽً . 

 ؟ وبم طالبتهم ؟ ماذا كان موقؾ شجرة الدر من القابد بٌبرس وكبار قوادها  ٕٓس
 شكرت قوادها وأثنت علٌهم وفً مقدمتهم بٌبرس وعز الدٌن أٌبك وأقطاي .  -
 وطالبتهم باالحتفال ؼدا بالنصر ثم وضع خطة بعد ؼد الستكمال النصر وإبادة األعداء -

 -المناقشة :

 ٓب "أُقبٙخ"؟ ٖٝٓ كُْٜ ػ٤ِٜب؟ ٝٓب هأ٣ي ك٤ٚ؟  -ٔ

 ٖٓ ا٧ؽلاس؟ٓب ٤ٖٓو " كاهرٞا" ًٔب كٜٔذ  -ٕ

 ٕق أُِؾٔخ اُجْو٣خ اُز٢ كاهد ك٢ ّٞاهع أُٖ٘ٞهح. -ٖ

 ٝأػِ٘ذ ؽ٤٘ناى ٝكبح اَُِطبٕ" أ١ اُزؼج٤و٣ٖ أكم؟  –"كؤػِ٘ذ ؽ٤٘ناى ٝكبح اَُِطبٕ  -ٗ

 ُٔبما ُْ رقَ ّغوح اُله ٣لٛب ٖٓ ا٧ٓو؟  -٘

 " كٌِ٘٘ ًَ ٢ّء ؽز٠ ٣زْ اُٖ٘و" ٓب ٓ٘بٍجخ اُؼجبهح -ٙ

 

 

 

 

 

 و    اُٖ٘واُلَٖ اُواثغ ػْ

 -أسئلة مجاب عنها :

  متى أعلنت شجرة الدر موت السلطان ؟ وهل أخلت ٌدها من الحكم ؟متى أعلنت شجرة الدر موت السلطان ؟ وهل أخلت ٌدها من الحكم ؟  ٔٔسس
 عندما وصل توران شاه إلً المنصورة .   -
 ولم تخل ٌدها من الحكم ألن السلطان الجدٌد لم ٌكن له همٌّ سوى شهواته ومتعته .  -

  كبه فً حق شجرة الدر ؟  كبه فً حق شجرة الدر ؟  كٌؾ بدأ توران شاه حكمه ؟ وما الخطؤ الذي ارتكٌؾ بدأ توران شاه حكمه ؟ وما الخطؤ الذي ارت  ٕٕسس
 بدأ حكمه بؤفعال أؼضبت األمراء منه، ومألت القلوب حقدا علٌه .  -
 وأرسل إلً شجرة الدر ٌطالبها بمال أبٌه وٌحاسبها فً ؼلظه شدٌدة ولم ٌقدر لها مواقفها لحماٌة الوطن. -

  ما موقؾ األمراء من توران شاه ؟ ما موقؾ األمراء من توران شاه ؟   ٖٖسس
 رأوا أنه ال ٌصلح للملك. ؼضب األمراء من أفعال "توران شاه" و -

  ِمن أي شًء كان خوؾ األمراء ؟ ِمن أي شًء كان خوؾ األمراء ؟   ٗٗسس
 كانوا ٌخافون من انقالب "توران شاه" علٌهم بعد انتهاء المعركة .  -
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  بم كانت شجرة الدر تطٌب خواطر األمراء ؟ ولماذا ؟ بم كانت شجرة الدر تطٌب خواطر األمراء ؟ ولماذا ؟   ٘٘سس

  أو ما موقؾ شجرة الدر من كالم األمراء عن توران شاه فً أنه ال ٌصلح للحكم ؟ أو ما موقؾ شجرة الدر من كالم األمراء عن توران شاه فً أنه ال ٌصلح للحكم ؟ 
ٌب خواطر األمراء بقولها : ألٌس الوطن أحق بكل تفكٌر فً هذا الوقت وطالبتهم بؤن ٌنسوا هذا األمر كانت تط

 حتى ٌتم النصر كما كانت تذكرهم باالعتماد على مشٌبة هللا مدبر اللٌل والنهار .  

الدر ( ؟ أوما الدر ( ؟ أوما ما الخطة الجدٌدة التً أقترحها بٌبرس للقضاء علً الفرنج ؟وماذا كان أثرها على ) شجرة ما الخطة الجدٌدة التً أقترحها بٌبرس للقضاء علً الفرنج ؟وماذا كان أثرها على ) شجرة   ٙٙسس

 الذي سمعته شجرة الدر فجعلها مسرورة ؟الذي سمعته شجرة الدر فجعلها مسرورة ؟
سرت شجرة الدر عندما أخبرها بٌبرس عن الخطة : أنه سٌحمل السفن مفككة إلً بحر المحلة، وهناك ٌتم  -

تركٌبها ثم تشحن الرجال والذخٌرة وتقؾ فً طرٌق سفن الفرنج القادمة من دمٌاط بالطعام وٌتم أسرها فٌموت 
 فرحت شجرة الدر بهذه الخطة فرحا شدٌدا .  -جوعا إذا رفض التسلٌم أو أسرع بالفرار .    لوٌس ومن معه 

وصلت األخبار بؤن سفن الفرنج القادمة من دمٌاط تّم  -ما األخبار السارة التً زادت من سرور شجرة الدر ؟ ما األخبار السارة التً زادت من سرور شجرة الدر ؟   77سس
  .   أسرها جمٌعا وقتِل من الفرنج نحو ألؾ وحصل المسلمون علً كثٌر من الؽنابم 

  ما عدد السفن التً أسرها المسلمون؟ما عدد السفن التً أسرها المسلمون؟  88سس
أسر المسلمون فً المرة األولً اثنتٌن وخمسٌن سفٌنة محملة بالزاد والسالح وقتلوا ألفا من الفرنج، فً المرة  -

 الثانٌة أسر المسلمون اثنتٌن وثالثٌن سفٌنة محملة بالمٌرة والطعام الكثٌر ولم ٌفلت أحد من جنود الفرنج . 

زوجته زوجته   ––جنوده جنوده   ––ثر هذه الخسابر علً لوٌس وجٌشه وامرأته ؟أو كٌؾ كان حال كل من :)لوٌس ثر هذه الخسابر علً لوٌس وجٌشه وامرأته ؟أو كٌؾ كان حال كل من :)لوٌس ما أما أ  99سس

أصبح لوٌس حابرا فزعا ٌعٌش فً مجاعة شدٌدة ٌؤكل هو وجنوده  -مرجرٌت( بعد نجاح خطة بٌبرس ؟ مرجرٌت( بعد نجاح خطة بٌبرس ؟ 
 الحشابش واألسماك وجذور النبات وأصبح جٌش الفرنج مهددا بالفناء . 

 وٌس ( تبكً على زوجها وتبحث عن طرٌق للنجاة .  كانت مرجرٌت ) زوجة ل -

عرض لوٌس الصلح وترك دمٌاط والعودة بما  -ما العرض الذي عرضه لوٌس ؟ وماذا كان الرد علٌه ؟ ما العرض الذي عرضه لوٌس ؟ وماذا كان الرد علٌه ؟   ٓٔٓٔسس
 بقً من الجٌش فً مقابل تسلٌم بٌت المقدس وبالد الساحل من الشام . 

ٌُطلق سراح لوٌس المسكٌن . وكان الرد بالسخرٌة والرفض وطلب التخلً عن كل ما بؤٌدٌ -  هم إْن أحبوا أن 

أن ٌقولوا له :  دمٌاط والقدس وبالد العرب  -ماذا طلب مندوب مصر من مندوبً لوٌس أن ٌقولوا له ؟ ماذا طلب مندوب مصر من مندوبً لوٌس أن ٌقولوا له ؟   ٔٔٔٔسس
كلها وطن واحد كل جزء فٌه كسواه ولن نفرط فً قالمة ظفر منه ، فلٌذق الحمام ولٌسكن مصر ال فً جناتها  بل 

 فً قبورها " 

بماذا هدد بدر الدٌن الرسل إذا لم ٌسلم لوٌس وجنوده ؟ أو بم توعد مندوب مصر ملك فرنسا إذا لم ٌرحل بماذا هدد بدر الدٌن الرسل إذا لم ٌسلم لوٌس وجنوده ؟ أو بم توعد مندوب مصر ملك فرنسا إذا لم ٌرحل   ٕٕٔٔسس

هددهم بالقضاء علً لوٌس والفرنج ، وقال : إن لوٌس إن لم ٌرض بالتسلٌم سٌبقً فً مصر ولكن  -عن مصر ؟ عن مصر ؟ 
 فً قبورها ولٌس فً قصورها.

    ما األمر الذي أصدره لوٌس ؟ ولماذا ؟ما األمر الذي أصدره لوٌس ؟ ولماذا ؟  ٖٖٔٔسس
 انسحاب الفرنج إلى دمٌاط فً سرعة الرٌح مشاة وفرسانا ٌجرون ذٌول الخٌبة وسفنهم بجانبهم فً النٌل .  -

  ما األخبار التً وصلت شجرة الدر مع بداٌة العام الجدٌد؟ ما األخبار التً وصلت شجرة الدر مع بداٌة العام الجدٌد؟   ٗٔٗٔسس
وصلتها األخبار بؤن الفرنج ٌنسحبون إلً دمٌاط فً فزع شدٌد، وأن الجنود المسلمٌن من خلفهم ٌمزقونهم  -

 وٌقضون علٌهم وٌبعثرونهم فً الحقول حتى وصلوا "فارسكور"

لحق المسلمون بالفرنج وهجم صور المعركة التً نشبت فً "فارسكور" وكٌؾ انتهت؟ وماذا فعل لوٌس؟ صور المعركة التً نشبت فً "فارسكور" وكٌؾ انتهت؟ وماذا فعل لوٌس؟   ٘ٔ٘ٔسس
علٌهم "بٌبرس" فً شجاعة وشق بجنده صفوؾ الفرنج، واشتد القتال حتى لم ٌجد لوٌس سوي الفرار من 

 الثٌن ألؾ جندي المعركة وترك وراءه ث

اتجه لوٌس إلً قرٌة "منٌة أبً عبدا هلل" وترك جٌشه ٌتساقط  -إلى أٌن أتجه لوٌس؟ وماذا فعل جٌشه؟إلى أٌن أتجه لوٌس؟ وماذا فعل جٌشه؟  ٙٔٙٔسس
 ولم ٌجد من بقً من جٌشه سوي إعالن االستسالم . 

  إلى أٌن انتهى المقام بلوٌس وأخوٌه؟إلى أٌن انتهى المقام بلوٌس وأخوٌه؟  7ٔ7ٔسس
واشً صبٌح"، أما أخوٌه فقد تم أسرهما تمَّ اسر لوٌس ووضعه فً دار ابن لقمان بالمنصورة ٌحرسه "الط -

 ووضعهما مع بقٌة الجنود ، وٌتمنٌان أن ٌلحقا بؤخٌهما "دارتوا" فً قبره خوفا وهربا من الذل والعار . 

كان فً "فارسكور" ؼارقا فً لهوه ولعبه، ٌعزل األبطال  -أٌن كان السلطان "توران شاه" ، وماذا ٌفعل؟أٌن كان السلطان "توران شاه" ، وماذا ٌفعل؟  8ٔ8ٔسس
 وعد المخلصٌن بالقتل والدمار.وٌولً حاشٌته الفاسدة، وٌت

  ما مصٌر توران شاه؟ أو ماذا فعل األمراء للتخلص من توران شاه بعد نهاٌة معركتهم مع الفرنج ؟ ما مصٌر توران شاه؟ أو ماذا فعل األمراء للتخلص من توران شاه بعد نهاٌة معركتهم مع الفرنج ؟   9ٔ9ٔسس



 

 ٘ٓ 

اقتحموا علٌه برجه الخشبً فً فارسكور وضربه بٌبرس فقطع أصابعه فهرب منه إلى أعلى البرج واحتمى به ،  -
ً بنفسه فً النٌل فرار من الموت فسبح إلٌه الممالٌك أمامهم أقطاي رافعا فؤشعلوا النار فً البرج مما جعله ٌلق

 سٌفه حتى وصل إلٌه وقتله . 

  ماذا قال أقطاي بعد ما خرج من الماء؟ماذا قال أقطاي بعد ما خرج من الماء؟  ٕٕٓٓسس
 قال أقطاي : هذا جزاء من ال ٌحفظون العهد وال ٌقدرون العاملٌن -

 -المناقشة :

 ُٔبما ٝعٜذ ّغوح اُله اُؾل٣ش ا٢ُ ث٤جوً؟ -ٔ

 ٓب اُقطخ اُغل٣لح اُز٢ ِٛجذ ٓ٘ٚ إٔ ٣قجوٛب ثٜب؟ٝ -ٕ

 ٓلثو ا٤َُِ ٝاُٜ٘به ٣زٖوف ٣ب ثوثوً، ٓب ٓ٘بٍجخ ٛنٙ أُوُٞخ؟ -ٖ

 ٤ًق رْ اُوٚبء ػ٠ِ رٞهإ ّبٙ؟ -ٗ

 ٓب ّوٝٛ اُِٖؼ اُز٢ ػوٜٙب ٣ٌُٞ؟ ٝٓب ٓٞهق اُؼوة ٜٓ٘ب؟ -٘

 ػ٤ِٜب؟ٓب ا٧فجبه اَُبهح اُز٢ ِٕٝذ ّغوح اُله ػٖ اُلوٗظ؟ ٝٓب أصوٛب  -ٙ

 ٕٞه ؽبُخ ا٤ُؤً ٝاُليع ٝاُغٞع اُن١ ؽَ ثغ٤ِ )٣ٌُٞ اُزبٍغ(؟ -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُلَٖ اُقبٌٓ ػْو    ٕبؽجخ اَُزو اُوك٤غ

 -أسئلة مجاب عنها :

  انتهى حكم السلطان توران شاه بقتله على ٌد أقطاي . انتهى حكم السلطان توران شاه بقتله على ٌد أقطاي .   --س كٌؾ انتهى حكم السلطان توران شاه ؟ س كٌؾ انتهى حكم السلطان توران شاه ؟ 

استقر األمر فٌما بٌنهم علً تولٌة شجرة الدر ملك  -موت " توران شاه "؟موت " توران شاه "؟  كٌؾ استقر األمر بٌن األمراء بعدكٌؾ استقر األمر بٌن األمراء بعد  ٔٔسس
 مصر، ولكنهم أعادوا التفكٌر وقرروا أن تجعل واحدا منهم بٌنها وبٌن الناس ٌتحدث باسمها وٌنفذ أوامرها.

  َمن الذي اختارت شجرة الدر لٌكون بٌنها وبٌن الناس؟ ولماذا؟َمن الذي اختارت شجرة الدر لٌكون بٌنها وبٌن الناس؟ ولماذا؟  ٕٕسس
 الطاعة ولٌن العرٌكة فضال عن شجاعته وكرمه . "عز الدٌن أٌبك" ألنه ٌتصؾ ب -



 

 ٘ٔ 

فرح الناس بهذه الملكة  وشكروا لها حكمتها وعقلها ألنها قضت علً  -ما موقؾ الناس من السلطان الجدٌد؟ما موقؾ الناس من السلطان الجدٌد؟  ٖٖسس
 الخالفات والفرقة التً كانت ستحدث لوال عقلها الراجح. 

  فٌم أخذت تفكر شجرة الدر بعد ذلك ؟ فٌم أخذت تفكر شجرة الدر بعد ذلك ؟   ما المشكالت التً فكرت فٌها شجرة الدر بعد تولٌها الملك؟ أوما المشكالت التً فكرت فٌها شجرة الدر بعد تولٌها الملك؟ أو  ٗٗسس
 َمن تبقى من الفرنج فً دمٌاط وكٌفٌة القضاء علٌهم. -ٕلوٌس التاسع واألسرى الموجودٌن فً السجن.  -ٔ
 الشام وما ٌمكن أن تفعله ورد المنً ونور الصباح وسوداء بنت الفقٌه. -ٖ
 األمراء األٌوبٌٌن الذٌن سٌسعون النتزاع الملك منها. -ٗ
 خلٌفة بؽداد الذي ال ٌستقر األمر ألي حاكم دون موافقته. -٘

  َمن أٌن أتت الرسالة لشجرة الدر؟ وَمن أرسلها ؟َمن أٌن أتت الرسالة لشجرة الدر؟ وَمن أرسلها ؟  ٘٘سس
 جاءت من دمٌاط من " مرجرٌت" زوجة لوٌس التاسع تتوسل إلً شجرة الدر .  -

  ما مضمون الرسالة التً أرسلتها مرجرٌت زوجة لوٌس التاسع ؟ما مضمون الرسالة التً أرسلتها مرجرٌت زوجة لوٌس التاسع ؟  ٙٙسس
لدر أن ترحم ضعفها وتطلق سراح زوجها وتفرض ما تشاء من مال فً سبٌل توسلت زوجة لوٌس لشجرة ا -

 ذلك، وتصؾ لها حالها البابس وؼرور زوجها الذي دفعه إلً هذا المؤزق.

تؤثرت شجرة الدر بهذه الرسالة، قررت السماح للفرنج  -ما موقؾ شجرة الدر من الرسالة ؟ وماذا قررت ؟ما موقؾ شجرة الدر من الرسالة ؟ وماذا قررت ؟  77سس
نفع الدماء لو قتلنا لوٌس وَمن معه، فسوؾ ٌعودون إلى بالدهم ٌجرون ذٌول  بإرسال رسلهم للتفاوض، وقالت ما

 الخٌبة والعار. وفضلت أن تمأل الخزابن الخاوٌة من الفدٌة المدفوعة فً هإالء األسرى . 

  كم كانت الفدٌة التً حددتها شجرة الدر ؟ وما موقؾ الفرنج ؟كم كانت الفدٌة التً حددتها شجرة الدر ؟ وما موقؾ الفرنج ؟  88سس
 ما خربوه ودمروه فً البالد." أربعمابة ألؾ دٌنار " فدٌة لألسرى. جزاء  -

ففرح الفرنج بذلك، ولكنهم توسلوا لشجرة الدر أن تخففها عنهم ألنهم ال ٌستطٌعون دفع هذا المبلػ الكبٌر. وطلبوا 
 دفع النصؾ قبل فك األسر والنصؾ اآلخر بعدما ٌعودون إلً عكا وٌسلمون دمٌاط .

  ال؟ال؟ما موقؾ شجرة الدر من طلب الفرنج؟ وكٌؾ دفعوا المما موقؾ شجرة الدر من طلب الفرنج؟ وكٌؾ دفعوا الم  99سس
وافقت شجرة الدر وأخذت علٌهم العهود والمواثٌق، وقد جمعوها من بعضهم، فراحت زوجة لوٌس تتوسل لمن 

 حولها فً أن ٌفرطوا فٌما لدٌهم إلنقاذ أهلهم وزوجها.

لم ٌصدق لوٌس وأخوته أنفسهم، وسؤل لوٌس نفسه  -ما شعور لوٌس وإخوته بعدما تم اإلفراج عنهم ؟ما شعور لوٌس وإخوته بعدما تم اإلفراج عنهم ؟  ٓٔٓٔسس
 ٌقة؟! وراحوا ٌخرجون فً ذل وعار وٌجرون أرجلهم فً خٌبة .أهو فً حلم أم حق

  فٌم فكرت شجرة الدر بعدما انتهت من مشكلة لوٌس واألسرى ؟ فٌم فكرت شجرة الدر بعدما انتهت من مشكلة لوٌس واألسرى ؟   ٔٔٔٔسس
 فكرت فً المشكالت األخرى التً بدأت تظهر أمامها وبخاصة من جانب الشام .  -

  ُوصفِت شجرة الدر بالملكة العاقلة . وضح ذلك فً ضوء مواقفها . ُوصفِت شجرة الدر بالملكة العاقلة . وضح ذلك فً ضوء مواقفها .   ٕٕٔٔسس
عتمادها على العقل فً كل مواقفها دون طٌش أو تسرع والدلٌل على ذلك أنها لم تتسرع وتعلن نفسها ملكة ال -

بعد موت زوجها بل أخفت نبؤ موته حرصا على مصلحة البالد، وأٌضا عندما طلب األمراء عزل توران شاه طلبت 
 منهم التؤنً حتى ٌتم النصر وكل هذا ٌدل على كمال عقلها .  

 -ة :المناقش

 ٓب ٕٓٚٔٞ ٛنٙ اُوٍبُخ؟ ٝٓب أُْبػو اُز٢ رؼجو ػٜ٘ب؟ -ٔ

 ُٔبما هجِذ ّغوح اُله ا٬ٛم ٍواػ ٣ٌُٞ ٖٝٓ ٓؼٚ؟  -ٕ

 ػ٬ّ ٣لٍ ٓٞهق أٌُِخ ٖٓ أف٬م ا٤َُِٖٔٔ أَُؾخ؟ -ٖ

 ُٔبما ًبٗذ ٛنٙ أٌُِْخ ٓؼولح؟ ٝٓبما رو١ أٗذ ُؾِٜب؟ -ٗ
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 النَّحوِيَّة    رابًعا : القَوَاِعد  

 

 

 

       

 

 

 -اُزؼو٣ق :
ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ  -ا٫ٍْ أُْزن ٛٞ اٍْ ٓؤفٞم ٖٓ ُلع اُلؼَ ُـــ٤لٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓضَ)  ٖٓ ٝهغ ٓ٘ٚ اُلؼَ

 آُخ ؽلٝصٚ(-ىٓبٕ ؽلٝصٚ–ًٝبٕ ؽلٝس اُلؼَ -اُلؼَ

 -أُْزوبد ٢ٛ :
 ُٔجبُـخ*٤ٕؾ ا          *اٍْ اُلبػَ                *اٍْ أُلؼٍٞ         

 *أٍب اُيٓبٕ ٝأٌُبٕ        *اٍْ ا٥ُخ   *اٍْ اُزل٤َٚ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الفاعل
 . على من أو ما وقع منه الفعل أو اتصؾ به اسم مشتق من الفعل للداللة

 -  :صوؼه -
  : مثلأي بزٌادة )ألؾ ( بعد الحرؾ األول  وٌصاغ من الفعل الثالثً الصحٌح على وزن "فاعل "  -ٔ
  فاهم .......فهم / قادمان ...... قدم/     حاضرة ........حضرت   / ناجح .........  نجح -
 جاء على وزن " فاعل " بزٌادة ألؾ بعد الحرؾ األول مثل :ه علة " إذا كان الثالثً مثاال ) أول-  



 

 ٖ٘ 

 وقؾ ........... واقؾ / وضع ........ واضع .......... وقع ...... واقع  -
قلبت عٌن الفعل همزة فً اسم الفاعل  جاء على وزن فعل مع إذا كان الفعل الثالثً أجوفاً "معتل الوسط " *

  بابعان ع...... با / صابم م ........ صا /  فابز .........فاز / لقاب ......... قال - : مثل
 كسر ما قبل آخره و قلبت علته ٌاء مثل :  ) ناقصاً( "معتل األخر" الثالثً إذا كان الفعل*

 هوى ....... هاوي / دنا  ........... دانً رمى ........ رامً / وعى ......... واعً /  -
 إن جاء نكرة مرفوعة أو مجرورة ؼٌر مضافة مثل الم اسم الفاعل منه حذؾت -
  راوٍ  ى ....... رو /  بانٍ  ........ بنى/  شاكٍ  ....... شكا /  داعٍ  ......دعا :  -

  محاٍم بارٍع ، سلمت على . جاء قاٍض عادل  
 .قابلت قاضٌاً عاداًل . : أما فى إذا كان منصوًبا أو مضاًفا أو معرًفا ب)أل( تثبت المه مثل

 . ذا كان الثالثً مهموًزا قلبت همزته مًدا فً اسم الفاعل : أخذ آخذ ، أمر آمرإ -

 ٣ؤر٢ اٍْ اُلبػَ ػ٠ِ ٝىٕ كبػَ ٫ٝ ٗلي اُزٚؼ٤ق ٓضَ :  -اما ًبٕ اُلؼَ ص٬ص٢ ٕؾ٤ؼ ٓٚؼق : -

ٍّ               هكَّ ــــــــــ هاّك            ػلَّ  ٍَّ ـــــــــ كا  ـــــــــــــ ػبكّ  ٓوَّ ــــــــ ٓبّه          ك

 اسم الفاعل من ؼٌر الثالثً 
ٌصاغ اسم الفاعل من الفعل الؽٌر ثالثً على صورة مضارعة مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وكسر  * 

 . ما قبل اآلخر

 ُمتفِوقة -وق تتف -تفوقت  ) ( ُمنتِصرة -تنتصر  -انتصرت )ل( ُمتعاد –ٌتعادل  -لِق ( )تعادل ُمنط -ٌنطلق  -انطلق )
دحرج ُمَدحِرج ، أخرج ُمخِرج )) ُمستقبِل -ٌستقبل  -استقبل  ) ( ُمقبِل -ٌقبل  -ُمشتِرك ( )أقبل  -ٌشترك  -اشترك ) (

 اطمؤن ُمطمبِن،  ،اندفع ُمندفِع ، اجتهد ُمجتِهد ، تقاتل ُمتقاتِل ، تعلَّم ُمتعلِّم ، م، أعاد معٌد، قاتل ُمقاتِل ، حطم ُمحطِّ 
  -اجل :هام وع

 أن هناك أسماء فاعل شاذة القاعدة لم نستطع أن نكسر الحرؾ قبل األخٌر فٌها ، ونعرفها بالمعنى

 مثل : اهتّم : ُمهَتّم احتاج : ُمحتاج امتاز : ممتاز . اختار : مختار

 -المناقشة :
  : ٕؾ اٍْ اُلبػَ ٓٔب ٣ؤر٢ :ًٔ

 وّ( .ً –أؽلس –ؽٔل  –ثب٣غ  –ؽلع  –ٌّو  –كبد  –)كبى      

 : اٍزجلٍ ثٌَ كؼَ )ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ( اٍْ كبػَ صْ أػوثٚ ك٢ ٓٞٙؼٚ :ًٕ 

 )٣ل٣و( أُزغو هعَ ٣وع )٣ْوف( ػ٠ِ ًَ أػٔبُٚ . -ٔ     

 ا٫هزٖبك١ )٣جؾش( ك٢ كهخ ٝ)٣ؼل( روبه٣وٙ ػٖ أُْوٝع . -ٕ     

 هأ٣ذ هعبٍ أُبٍ )٣َبٕٛٔٞ( ك٢ أُْوٝػبد ا٩ٗزبع٤خ . -ٖ     

 ُخ )رو٣ل( ٖٓ أث٘بئٜب إٔ ٣ئصوٝا اُ٘لغ اُؼبّ ػ٠ِ ٓ٘بكؼْٜ اُقبٕخ .إ اُلٝ -ٗ     

 : ٙغ اٍْ كبػَ ٌٓبٕ اُ٘وٜ ك٢ ًَ ٓٔب ٣ؤر٢ ٝ امًو ػ٬ٓخ اػواثٚ .ًٖ

 ..................................ػ٠ِ اُق٤و ًلبػِٚ . -ٔ     

 ًبٕ هلٓبء أُٖو٤٣ٖ ..................... ك٢ كٖ اُؼٔبهح . -ٕ     

 ............................. ٣ْوكٖ ػ٠ِ ػ٬ط أُو٠ٙ . -ٖ     

  هللا.............................. اُنٗٞة ا٫ ا٩ّواى ثٚ . -ٗ     

 : ٙغ ٌٓبٕ ًَ اٍْ كبػَ ٓٔب ٣ؤر٢ كؼ٬ ٓٚبهػب:ًٗ



 

 ٘ٗ 

 ٓبىاٍ ا٫ٍزجلاك ٓؼبك٣ب ُِؾو٣بد . -ٕٖٓو ػبِٓخ ٬َُِّ .      -ٔ     

 أٗذ ٓؾَ٘خ ا٠ُ اُلوواء -ٗإ ٓزو٘بٕ ػِٜٔٔب.     اُز٤ِٔن -ٖ     

 : اٍزقوط اٍْ اُلبػَ ٓٔب ٣ؤر٢ صْ أػوثٚ:ً٘

 َُٝذ ثَٔزجن أفب ٫ رِٞٓٚ               ػ٠ِ ّؼش.أ١ اُوعبٍ أُٜنة؟ .ٔ

 ( ٫ رٌٖ ٓقِق اُٞػل ٓؾزوو أف٤ي.ٗ)  هللا ؿبكو اُنٗت ٝهبثَ اُزٞة.  .ٕ

 ٞء ًؾبَٓ أَُي ٝٗبكـ ا٤ٌُو.."( "ٓضَ اُغ٤ٌِ اُٖبُؼ ٝاُغ٤ٌِ اَُهبٍ ) .ٖ

 ػ٤ّٖ ًَ اٍْ كبػَ ك٢ اُؼجبهح ا٥ر٤خ ٝث٤ٖ ٗٞػٚ -ًٙ 

ِئٙ أّؼخ أٌُْ، ٣َُوٟ  ْٔ ْظِِٔبً ٫ رَ ُٓ ٌُٖ ٓ٘ي٫ً  َْ " ُِٚٞء ٝاُظُِّٔخ رؤص٤ٌو ظبٌٛو ك٢ ٕؾخ ا٩َٗبٕ، كبُن١ ٣َ

َغلق ُِٜٞ ُٓ ٌَ ُٝٞٗٚ ّبؽٌت. ٝٙٞء أٌُْ ٓل٤ل ٖٓ ٝعٞٙ ػلح، كٜٞ  ج٤ِل ُغواص٤ْ ٝعَٔٚ ماث ُٓ اء، 

ا٧ٓواٗ، َٓبػل ك٢ رو٤َِ اُوٛٞثخ، كبؽِوٓ ػ٠ِ ٝعٞكٙ ك٢ ٌَٓ٘ي رَِؼِ ٍبُِْ اُجلٕ، ٓٔزِئبً هٞح 

ُٓغٜل ُوٞح ا٩ثٖبه "ْٝٗبٛبً؛ ٝا٣ِبى ٝاُٚٞء اُٖ٘بػ٢َّ اُٚؼ٤ق كبِٗٚ ٓ  لَل ُِٜٞاء 

       

 ٤ٕؾ أُجبُـخ

 
الرباعً أحٌاًنا ، للداللة على كثرة حدوث الشًء ، وتؤتً على و من  –ؼالًبا  -هً اسماء تشتق من الفعل الثالثً 

 : عدة أوزان منها
 َحُمول [ -]حمل–َشُكور[  –]شكر  –َؼفُور[  –]ؼفر –َصُدوق[  –َفُعول: ] صدق   -ٔ
ًّ [ –]عصا -َقوّي[ –]قوي  –َجلٌِل[ –]جلّ –َفِطٌن[ –]فطن -َسِمٌع [ –فعٌل:]سمع  -ٕ  َعِص
اب[  –ار[ ]وهبؼفَّ  –فعال : ]ؼفر  -ٖ م[  –] علم –وهَّ  سبَّاق [ –] سبق –عالَّ
 ِمعوان[   –]أعان  –ِمتالؾ[  –]أتلؾ  -ِمقدام [ –]أقدم  -ِمعطاء [ –مفعال:] أعطى  -ٗ
  [  َشِرس –]شُرس  –[َحِذر  –]حَذر  –َجِشع[ -]َجَشع  –[َنِهم  -فِعل: ]َنَهَم  -٘

اب ، وأنت َحِذر وهللا َؼـفُور َرحـٌم : اسٌةوهذه عبارة تجمع أوزان صٌػ المبالؽة القٌ  [ ]هو ِمقوال كـذَّ

 ٤ٕؾ أُجبُـخ اُو٤ب٤ٍخ
ْلَؼبٍ  كَِؼَ كَِؼ٤َ كَُؼٍٞ كَؼَّبٍ    ِٓ

ْؼٞإ ًٍُٞ َػ٬َّّ ِٓ ٤غ أَ ِٔ  كَِطٖ ٍَ

ولاّ اّ ِٓ ّّ ّْ غ َفج٤و َؽَٞك ٗ ِْ  َع

ؼطبء ِٓ  َّٞ  ٣َوِع َٗن٣و ٌَّٞه اةر

ٜناه  ػكَوِ  َػ٤ِْ َهءٝف ؿلّبه ِٓ

 ٬ٓؽظبد:
 ٤ٕؾ أُجبُـخ رْجٚ اٍْ اُلبػَ ،ك٬ٌٛٔب ٣لٍ ػ٠ِ ؽلٝس اُلؼَ ٌُٖٝ كٕٝ ًضوح ك٢ اٍْ اُلبػَ. -ٔ

 رؼوة ٤ٕؾ أُجبُـخ ؽَت ٓٞهؼٜب ك٢ اُغِٔخ. -ٕ

 رلفَ ػ٠ِ ٤ٕؾ أُجبُـخ )اٍ(اُزؼو٣ق،ػ٬ٓبد اُزؤ٤ٗش ٝأُض٠٘ ٝاُغٔغ. -ٖ

 -ػ٤ٖ ٤ٕؾ أُجبُـخ ٝأٝىاٜٗب ك٤ٔب ٣ؤر٢ :

 .        ٤ًٌِّ ػ٠ِ ٝىٕ كؼ٤َ إِٜٔب ٤٤ًٌ ٝاٙـٔذ ا٤ُبء .      كطَٖ ػ٠ِ ٝىٕ كَِؼَ .  كِطٖ ٤ًٌِّ أُئٖٓ  -ٔ

 .    اُو١ٞ ، اُٚؼ٤ق ػ٠ِ ٝىٕ اُلؼ٤َ . اُٚؼ٤قف٤و ٖٓ أُئٖٓ  اُو١ٞأُئٖٓ  -ٕ



 

 ٘٘ 

 . أص٤ُِْق٤و ٓؼزل  ٓ٘بع،  م٤ْٗث٤ْٔ٘ ، ػزَ ثؼل مُي  ْٓبء ٛٔبى٤ٜٖٓ ،  ؽ٬ف٫ رطغ ًَ  -ٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -المناقشة :
 ػ٤ٖ ٤ٕؾ أُجبُـخ ك٤ٔب ٣ؤر٢ :    -أ 

ُّ اُـ٤ت . - ٔ ٌٍ أهبهثٚ . - ٖهللا ؿلٌٞه مٗت اُزبئت .  - ٕ       هللا ػ٬    اُجبه ٕٝٞ

ٌٍ اُٖلم .   - ٗ  ٓؾٔل ؽ٤ٌٔل اُلؼبٍ . - ٙاُوٞاٍ اُؾن ّغبع .    - ٘أف٢ ٓوٞا

ٌٍ أٌُوٝٙ .  - 7 ـب ّٔ  اٌُو٣ْ ٓ٘ؾبه ٓب٤ّزٚ ٤ُٚٞكٚ. - 9 عبء اُؾ٤ٔل ًٍِٞٚ . - 8أُئٖٓ ؽ

 ؽٍٞ اٍْ اُلبػَ ا٠ُ ٤ٕـخ ٓجبُـخ ٓٞٙؾب ػِٜٔب :  -ة 

 ثل٘ي .أٗذ اُغبمة هِٞث٘ب  - ٕإ اُلٖ عبػَ ُِؾ٤بح ٓؼ٠٘ .  - ٔ

 ٙغ ك٢ ًَ ٌٓبٕ فبٍ ٓٔب ٣ؤر٢ ٓلؼ٫ًٞ ثٚ ٫ٍْ اُلبػَ أٝ ٤ٕـخ أُجبُـخ، أٝ ٓلؼ٤ُٖٞ. -ط 

ٍٜ ..................  - ٕٓب َٜٓٔ أفٞى ..................        - ٔ  ٣ؼغج٢٘ هعَ ٓؼ

ٌٍ ..................  - ٗأَُوف ٓز٬ف ..................       - ٖ ا ّٞ  ٛنا اُْبٛل ه

 أٌٓوّ أثٞى ..................  -ٙأٌّٞه أٗذ ..................              - ٘

 هللا رؼب٠ُ ؿلَّبه .................. - 8اُؼبهَ كبػَ ..................             - 7

 -اٍزقوط ٤ٕؾ أُجبُـخ ٝأٝىاٜٗب : -ك

 و اُٖ٘بع اُؼ٤ِْ ثؤٍواه ٕ٘ؼزٚ .ف٤ -٫ٕ ٣غل اٌُنٝة ٕل٣وبً ٫ٝ اُـٚٞة أ٤َٗبً .        -ٔ

 ػبعي اُوأ١ ٤ٚٓبع ُلوٕزٚ . -٫ٗ ٣ؾلع أُٜياه ًوآزٚ .                             -ٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٍْ أُلؼٍٞ
  .و اسم مشتق من الفعل المبنً للمجهول للداللة على من وقع علٌه فعل الفاعله

 ٌصاغ من الفعل الثالثً على وزن مفعول
ت ب  ع  -)ك  م  ب –مكتوب()س  ل م  -مسموع()ش ر  مصٌد()باع  -مصوم()صاد  -مقول()صام  -معلوم()قال  -مشروب()ع 

ًّ  –)قضى مهدّي( -مرجّو( )هدى  -مدعّو()رجا  -دعا ( مبٌع( –    )مقض
الٌاء ثم -ٌصاغ اسم المفعول من الثالثً األجوؾ على وزن مفعول بعد ردعٌن الفعل وهى األلؾ إلى أصلهاالواو  *

 )مبٌع –مصٌد()باع  -مصوم()صاد  -مقول()صام  -قال    (حذؾ واو مفعول

 ٘ٚ ٗزجغ ا٥ر٠:اما ًبٕ اُلؼَ اُض٬ص٠ أعٞف ) ٓؼزَ اٍُٜٞ( كبما أهكٗب ٤ٕبؿخ اٍْ أُلؼٍٞ ٓ *

 * ٗؤر٠ ثبُٔٚبهع ُ٘ؼوف إَٔ ؽوف اُؼِخ كبٕ ًبٕ ) ٝاٝاً أٝ ٣بًء( عبء اٍْ أُلؼٍٞ ػ٠ِ ٝىٕ أُٚبهع.

ـجـ٤ـغ  :ـٓضبٍ َٓ ـوـٍُٞ                 ثبع ــــــــــــــ ٣ج٤غ ــــــــــــــــ  َٓ  هبٍ ــــــــــــــــ ٣وٍٞ ـــــــــــــــــ 

ـل٣ـٖ                  ٛبٕ ـــــــــــــ ٤ٜ٣ٖ ـــــــــــــ  ٤ٜٖٓكإ ـــــــ          َٓ  ــــــــ ٣ل٣ٖ ــــــــــــــــــ 

 اما ًبٕ اُلؼَ أُٚبهع ػ٤٘ٚ أُق، ٗؼوف إَٔ ا٧ُق ٖٓ أُٖله ٣ٝؤر٠ اٍْ أُلؼٍٞ ػ٠ِ ٝىٕ أُٚبهع .

ــقٞف) ٖٓ اُقٞف(     ٛبة ـ:ـٓضبٍ  َٓ ــ٤ٜت) ٖٓ ا٤ُٜجخ(قبف ــــــــ ٣قبف ــــــــ  َٓ  ــــــــ ٣ٜبة ــــــــ 

ــــّ٘ٞ) ٖٓ اُّ٘ٞ(       َٓ  ٗبّ ـــــــــ ٣٘بّ ــــــــــ 

اما ًبٕ اُلؼَ ٗبهٖبً ) ٓؼزَ ا٥فو( ٝأهكٗب إٔ ٗؤر٠ ٓ٘ٚ ثبٍْ أُلؼٍٞ ٗزجغ ا٥ر٠:ـ ٗؤر٠ ثبُٔٚبهع ٓ٘ٚ، **

 ٤و ) ؽوف اُؼِخ (صْ ٗٚغ ٌٓبٕ ؽوف أُٚبهػخ ٤ٓٔبً ٓلزٞؽخ، ٝٗٚؼق اُؾوف ا٧ف

 :ـٓضبٍ 

 ّٞ ــلػ َٓ ــَؼ٠ّ           كػب ـــــــــــــ ٣لػٞ ـــــــــــــــــــ  َٓ  ٍؼ٠ ــــــــــــ ٣َؼ٠ ـــــــــــــــــــ 

ّٟ      " ع٤ٔؼْٜ ػ٠ِ ٝىٕ ٓلؼٍٞ "  ــــطٞ َٓ  ٟٛٞ ــــــــــــ ٣طٟٞ ــــــــــــــــــ 
  ثًوٌصاغ اسم المفعول من الفعل ؼٌر الثال

  : على وزن مضارعه مع استبدال حرؾ المضارعة مٌما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر مثل
ٌ زخَرؾ ) ؾ.. خر  ٌ دحَرج.. م دحَرج()ز  ج..  حر  ٌ نَطلَق ..د  ل ق ..  نَتج()ا نط  ٌ نَتج .. م  ْنطلَق()أ عٌد  .. م زخَرؾ()أ نت ج ..  م 

ٌ ستشار ٌر ..  عاد ()ا ْست ش  ٌ عاد .. م  بم ستش .. ...  ٌ هذ  ب.. ذِّ  - .(م هذ ب ..ار()ه 
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محتاج مختار محتلّ ) ، ونفرق بٌنهما    هام جداا : هناك أسماء مفعول تتشابه مع اسم الفاعل فً الحروؾ مثل*

 . بالمعنى فقط

   :مثل
 . مختارة اسم فاعل ؛ ألنها دلت على من قام بفعل االختٌار .الفتاة مختارة لمالبسها بذوق رفٌع  -ٔ
 . مختارة اسم مفعول ؛ ألنها دلت على من وقع علٌه فعل االختٌار . هدٌة مختارة بعناٌة شدٌدةال  -ٕ

 

 

 

 

 

 -ٛ٘بى أكؼبٍ ٣ؤر٢ ٜٓ٘ب اٍْ اُلبػَ ٝاٍْ أُلؼٍٞ ػ٠ِ ٗلٌ اٌَُْ ٓضَ : -:  ٛبّ ٝػبعَ

 -أ( اُلؼَ اُقٔب٢ٍ اما ًبٕ ٓب هجَ ا٥فو ؽوف ػِخ :

 اٍْ أُلؼٍٞ اٍْ اُلبػَ اُلؼَ

 ٓؾزبط ٓؾزبط اؽزبط

 ْٓزبم ْٓزبم اّزبم

 ٖٓطبك ٖٓطبك إطبك

 ٖٓطبف ٖٓطبف إطبف

 ٓؼزبك ٓؼزبك اػزبك

 ٓوربك ٓوربك اهربك

 -ة( اُلؼَ اُقٔب٢ٍ اما ًبٕ آفوٙ ّلح " رٚؼ٤ق " :

 اٍْ أُلؼٍٞ اٍْ اُلبػَ اُلؼَ

 ْٓزل ْٓزل اّزل

 ٓورل ٓورل اهرل

 ٓؼزل ٓؼزل اػزل

 ٓٔزل ٓٔزل آزل

 ٓقزَ قزَٓ افزَ

 ٓؾزَ ٓؾزَ اؽزَ

 -٤ٔٗي ث٤ٖ اٍْ اُلبػَ ٝاٍْ أُلؼٍٞ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٖٓ ٓؼ٠٘ اُغِٔخ ٓضَ :  -ٛبّ ٝػبعَ :

 ( اهرل اُوعَ ػٖ اُؾن ٔ

 * اُوعَ ٓورل ػٖ اُؾن ــــــــــــــــــ اٍْ كبػَ

 * اُؾن ٓورل ػ٘ٚ ـــــــــــــــــــــــــــــ اٍْ ٓلؼٍٞ

 ٚ ( افزبه اُُٞل ٕل٣وٕ

 * اُُٞل ٓقزبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٍْ كبػَ

 * اُٖل٣ن ٓقزبه ـــــــــــــــــــــــــــــ اٍْ ٓلؼٍٞ

اٍْ أُلؼٍٞ ٣ْزن ٖٓ اُلؼَ أُج٢٘ ُِٔغٍٜٞ كبما ِٛت ك٢ ا٫ٓزؾبٕ إٔ رؤر٢ ثبُلؼَ ٫ٍْ   -ٛبّ ٝػبعَ  :

 أُلؼٍٞ ٫ثل إٔ ٣ٌٕٞ ٓج٤٘بً ُِٔغٍٜٞ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -المناقشة :
 اٍزقوط اٍْ أُلؼٍٞ ٖٓ اُغَٔ ا٥ر٤خ، ٝامًو ٛو٣وخ ٤ٕبؿزٚ:ـ
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ّٜي ثؤؽلس ا -ٔ  ٫٥د.أُٖ٘غ ٓـغ

 اُْ٘بٛ ْٓبٛل ك٠ أهَبٓٚ. -ٕ

 ٣َزغ٤ت هللا كػبء أُظِّٞ.ـ  ٘ ػِْ ٖٓو ٓوكٞع كائٔبً.ـ  ٗ ًض٤و ٖٓ أُبك َٓزقوعخ ٖٓ اُجزوٍٝ. -ٖ

 أػوة ٓب رؾزٚ فٜ ٓغ اٍزقواط اٍْ أُلؼٍٞ ك٠ اُؼجبهاد اُزب٤ُخ:ـ 

 ك٠ ؿ٤و أِٛٚ       أٛبٍ ػ٘ـبًء أٝ أٛــــبٍ رــ٘لٓـــبً  أُؼـوٝفٖٓ ِٛت  -ٔ

َٗ ٖٝٓ ٍبٓؼ ا٣٧بّ       َّٖ ثبُٔؼوٝف ػبك  ٣و ٔبً ؽــ٤برـٚ       ٖٝٓ ٓ ّٓ  ٓن

                                             ا٫ ٖٓ ُٚ ّوف اَُو٫ ٣ٌزْ  -ٖ            .أَُِْٖٓ ٕلبد  أُزوٖاُؼَٔ  -ٕ

 أُغزٔغ.اَٗبٕ ٓنّٓٞ ٖٓ  اٌُناة -٘               ٌٓزّٞاُ٘بً  ًواّػ٘ل  ٝاَُوـ ٗ

 ٙغ ٌٓبٕ ًَ كؼَ ك٠ اُغَٔ ا٥ر٤خ اٍْ ٓلؼٍٞ ٓ٘ٚ:ـ 

 اَُو ٣ُـٖبٕ ػ٘ل ا٧ؽواه. -ٔ

ك ثبٌُٜوثبء ا٥ٕ. -ٕ ّٝ  اُو٣ق أُٖوٟ ٣ُـي

 أُظِّٞ اٍزُغ٤ت كػبإٙ. -ٖ

 : ِٚػ٤ٖ اٍْ أُلؼٍٞ ك٤ٔب ٣ؤر٢ ٝامًو كؼ 

  ا٤ٍُٞٔوب اُؼوث٤خ ٓؾججخ ا٠ُ اُ٘لًٞ -ٕاُِٞؽخ ٓوٍٞٓخ ثؤُٞإ ع٤ِٔخ            -ٔ

ّٞ إٔ ٣زوٖ ػِٔٚ .          -ٖ  اُوٟٞ ٖٕٓٞ ؽوٚ.  -ٗأُٖو١ ٓلػ

 أثطبٍ ٖٓو ْٓبك ثجطُٞزْٜ. -ٙ        اُِـخ اُؼوث٤خ ٓؼزوف ثؤٕبُزٜب.   -٘

 اُو١ٞ هبئل ٝاُٚؼ٤ق ٓوٞك -8أُ٘يٍ ٤ْٓل ػ٠ِ أٍبً ٓز٤ٖ .        -7 
 

 ّٝنؼبهأٍنبً ٓنٖ اُزقطن٤ٜ اُنله٤ن ٓج٤٘نخ ػِن٠  ٕن٘بػ٤خكل٤ٜب ٜٗٚنخ  ٓؼٜٞكاً ٤ٌُ  ْٗب٣ٛلة ك٠ ٖٓو  -ٕ

 اُؼَٔ ٝاٍزـ٬ٍ أُلكٕٞ ك٠ أهٜٙب ٖٓ ً٘ٞى.  اروبٕٖٓ٘ٞع ك٠ ٖٓو أكٟ ا٠ُ 

 اٍزقوط اٍْ أُلؼٍٞ ٖٓ اُض٬ص٢ ٝؿ٤و اُض٬ص٢ -أػوة ٓب رؾزٚ فٜ                   ة -أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أٌُبٕ ٝاُيٓبٕ بأٍ
 . اسم الزمان : اسم مشتق للداللة على زمن وقوع الفعل *
 . جعل هللا أٌام الحج موعداا لتجمع المسلمٌن•

 . الفعل اسم المكان : اسم مشتق للداللة على مكان وقوع
 . الحقول متفتح األزهار*       -   جبل عرفات موعد الحجاج  *

 صوغ اسم الزمان واسم المكان
 :َمْفَعلْ  ٌصاغ كالا من اسم الزمان والمكان من الفعل الثالثً على وزن *
 إذا كان معتل اآلخر : سعى : َمْسَعى ، قضى : َمْقَضً  -ٔ

 . شتا : َمْشَتى َمْلَهى ، جرى : َمْجَرى رمى : َمْرَمى ، أوى : َمؤَْوى ، لهى :
 . إذا كان الفعل الثالثً صحٌح األول واآلخر وعٌن مضارعه مضمومة أو مفتوحة -ٕ

ٌَشَرب : مشرب ، كتب :ٌكت ب : مكتب ، أكل : ٌؤك ل : مؤكل  شرب :
ل : مدخل ، طلع : ٌطل ع : مطلع ، شهد : ٌشَهد مشهد  . دخل : ٌدخ 

 . لعب : ٌلَعب : ملعب ، شرب : ٌشَرب : مشرب سمع : ٌسَمع : مسمع ،
لْ   ٌصاغ كالا من اسم الزمان والمكان من الفعل الثالثً على وزن *  : َمْفع 
إذا كان معتل األول . وعد : موعد ، وصل : موصل ، وعد : موعد ، وقؾ موقؾ ، وضع : موضع ، ورد :   -ٔ

 . مورد ، ولد : مولد ، وسم : موسم
 . ل الثالثً صحٌح األول واآلخر وعٌن مضارعه مكسورةإذا كان الفع -ٕ

ر :  س : مؽرس ، صدر : ٌصد  ل : منزل ، باع :ٌبٌ ع : مبٌع ، ؼرس : ٌؽر  جلس :ٌجل س : مجلس ، نزل :ٌنز 
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 . مصدر ، هبط : ٌهب ط : مهبط
ٌق اإلتٌان المفعول .وذلك عن طر ٌصاغ كل من اسم الزمان والمكان من الفعل ؼٌر الثالثً على وزن اسم *

 . وفتح ما قبل اآلخر بمضارعه مع قلب حرؾ المضارعة مٌماا مضمومة
 . (هذه العالمة منتهى السباق )اسم مكان -   .(ٌوم الجمعة منتهى األسبوع )اسم زمان -
 . (حقق المذاكر منتهى آماله )اسم مفعول -

 ق ، مؽرب ، مطار ، مسجدقد ٌؤتً اسم الزمان والمكان على ؼٌر القٌاس مثل : مشر -ٔملحوظة : 
 قد ترد صٌؽة مفعل مقترنة بتاء مربوطة مثل : مزرعة -ٕ

َمْفَعل ( سار : مسار ، قال : ) الفعل األجوؾ ) معتل الوسط ( ٌؤتً منه اسم الزمان واسم المكان على وزن -ٖ

 . مقال ، دار : مدار ، فاز : مفاز
 

 

 

 

 

ْ أٌُبٕ أٝ اُيٓبٕ ٝهكد ػ٠ِ ٝىٕ ٓلِؼَ ٝاُو٤بً ك٤ٜب ٛ٘بى ثؼ٘ أٌُِبد اُلاُخ ػ٠ِ اٍ -ٔٛبّ ٝػبعَ 

 ٓلَؼـَ ٧ٜٗب ْٓزوخ ٖٓ أكؼبٍ ٓغوكح ٕؾ٤ؾخ ٓٚٔٞٓخ اُؼ٤ٖ ك٠ أُٚبهع، ٖٝٓ مُي :ـ

 َٓـغـِل ٣َُغـل ٍغل

 ٓـوة ٣ـُوة ؿوة

 ٓ٘جِـذ ٣٘جُذ ٗجذ

َُـي َٗي ـــــي ٣٘ َِ ٘ٓ 

 ِـٟٞ، ٗؾٞ:ـاُنٟ ٣لوم ث٤ٖ اٍْ اُيٓبٕ ٝاٍْ أٌُبٕ ٛٞ ا٫ٍزؼٔبٍ اُ -ٕ

 أ١ عئزي ٝهذ اٜٗٔبه أُطو كٜٞ اٍْ ىٓبٕ(أُطوٜٓ٘ٔو  عئزي ( 

  أٟ ٌٓبٕ ٛجٞٛ اُطبئواد كٜٞ اٍْ ٌٓبٕ(اُطبئواد ٜٓجٜأُطبه (. 

ٓب ٣لوم ث٤ٖ اٍْ اُيٓبٕ ،ٝاٍْ أٌُبٕ ٖٓ ؿ٤و اُض٬ص٠ ٝاٍْ أُلؼٍٞ ٖٓ ؿ٤و اُض٬ص٠ ٛٞ اُوو٣٘خ أٝ  -ٖ

 ا٫ٍزؼٔبٍ اُِـٟٞ.

 ٖٓ ثبٖٛ ا٧هٗ.      ) اٍْ ٓلؼٍٞ( اُجزوٍٝ َٓزقوط 

 ٕ( ا٧هٗ اُؼوث٤خ َٓزقوط اُؼ٘ت.           ) اٍْ ٌٓب 

 )ّٕٜو ٤ُٞ٣ٞ َٓزقوط اُؼ٘ت.                ) اٍْ ىٓب 

 -أُ٘بهْخ :
 اٍزقوط اٍْ أٌُبٕ ٝاٍْ اُيٓبٕ ك٤ب ٣ؤر٠ ٝامًو ٛو٣وخ ٕٞؿٚ،ٝىٗٚ:ـ -ٔ

، ٝٝهنبهاُغ٬ٍ، ػظ٤ْ ا٤ُٜجنخ، ٓغَِنٚ ٓغِنٌ ػِنْ  ٙؼٝا –ًوّ هللا ٝعٜٚ  -ػ٠ِ ثٖ أث٠ ٛبُت ا٩ٓبّ) ًبٕ 

 ، ٫ٝ رؤص٤ٔبً، ٝا٩ٓبّ ك٤ٚ ٓوعغ اُلزٟٞ، ٝٓوٖل أَُزلْٜ، ٝٓٞصن اُْبّى، ٝٓٞئَ ا٬ُئن.(ُـٞاً ٫ رَٔغ ك٤ٚ 

 أػوة ٓب رؾزٚ فٜ ك٠ اُلووح اَُبثوخ. -ٕ

 اُٚجٜ.ٙغ ثلٍ ًَ كؼَ ٓٔب ٣ؤر٠ اٍْ ىٓبٕ أٝ اٍْ ٌٓبٕ ٓ٘ٚ صْ اٙجٜ ث٤٘زٚ ٓج٤٘بً ٍجت  -ٖ

٤ق ثؼ٘ اَُبئؾ٤ٖ.  ّٖ  ػ٠ِ اَُبؽَ أُْب٢ُ ٣

 ك٢ ثلا٣خ اُؼبّ اُلها٠ٍ ٣ِزو٠ ٬ٛة اُغبٓؼبد. 

 ػ٠ِ اَُبؽَ اُْوه٠ ٣ٖطبف أُٖو٣ٕٞ.*        ك٠ اُج٤غ ٣ُـوً اُْغو. 

 ُْٜ، ٝك٢ أَُبء ٣زٞعٚ اُل٬ؽٕٞ ا٠ُ ٓ٘بىُْٜ.ٞك٢ اُٖجبػ ٣٘طِن اُل٬ؽٕٞ ا٠ُ ؽو 

ٍٍ ٓٔب ٣ؤر -ٗ  ٠ اٍْ ىٓبٕ ٓ٘بٍجبً، صْ ىٗٚ، ٓج٤٘بً ٍجت ٓغ٤ئٚ ػ٠ِ ٛنا اُٞىٕ:ـٙغ ك٢ ًَ ٌٓبٕ فب

 * كَٖ اُوث٤غ .................. ا٧ىٛبه.

 اُٜغوح اُ٘ج٣ٞخ................... اُزبه٣ـ اُٜغوٟ.*      * ّٜو ٓب٣ٞ................ اُؼبّ اُلها٢ٍ.
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 اٍْ اُزل٤َٚ
على ( ٌدل على اشتراك شٌئٌن فى صفة وزاد أحدهما على تعرٌفه : هو اسم مشتق على وزن ) أفعل ( أو ) ف

  . اآلخر فى نفس الصفة

مصر أعظم البالد  .النٌل أعذب اإلنهار ماءا  . البحر أعمق من النهر - الدول الكبرى متقدمة  - العلم أنفع من المال

 . حضارة

  : ٌتكون أسلوب التفضٌل من
  . ه الصفةهو ما ٌسبق االسم المشتق وتزٌد فٌ : مفضل -ٔ
  . اسم التفضٌل : هو االسم المشتق للداللة على الصفة المشتركة بٌن المفضل والمفضل علٌه -ٕ
  . مفضل علٌه : هو ما تقل فٌه الصفة المشتركة وقد ٌحذؾ من الكالم للعلم به -ٖ

  . هذا الطالب أحسن من زمٌله
 ه(زمٌله )مفضل علٌ  ( هذا الطالب )مفضل ( أحسن : )اسم تفضٌل

  : أمثلة

 . الدول العظمى تحترم اإلنسان       .  -هذه الفتاة الفضلى - -  . هذه الوردة أجمل من ؼٌرها -
 الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى - . أخوك أفقه منك .  -هذه الزهرة أجمل زهرة - .  هذه المسرحٌة أطول من ؼٌرها-

   :شروط الفعل الذى ٌصاغ منه اسم التفضٌل
 تاماا )ؼٌر ناقص(  -ٖأن ٌكون ثالثٌاا.    -ٕ  )ى للمعلوم )ؼٌر مبنى للمجهولمبن -ٔ
 مثبت )ؼٌر منفى( -ٙمتصرؾ )ؼٌر جامد(   -٘ قابل للتفاوت )للزٌادة والنقصان( -ٗ

  . لٌس الوصؾ منه على أفعل الذي مإنثه فعالء -1

  :- صوغ اسم التفضٌل من فعل ؼٌر مستوؾ للشروط

نؤتى بفعل مساعد معه المصدر الصرٌح منه على أن  ثالثً أو الوصؾ منه على أفعل فعالء إذا كان الفعل ؼٌر  -ٔ
  ٌعرب المصدر )تمٌٌزاا(

  . الزعماء المخلصون أكثر تضحٌة..................     . ضّحى الزعماء المخلصون -
 . ومةا للٌهودالفلسطٌنٌون أشد مق .....................    . الفلسطٌنٌون ٌقاومون الٌهود -
ا بالناس ...................................   . ازدحمت المدٌنة بالناس -  . المدٌنة أكثر ازدحاما
 . فً السماء الصاروخ أسرع انطالقاا ....................................... الصاروخ ٌنطلق فً السماء -
 .الورد أشد احمراراا ...............................................    احمر -
ا...........................................  اخضر -   الزرع أكثر اخضرارا
  إذا كان الفعل منفٌاا أو مبنٌاا للمجهول ٌؤتً منه التفضٌل بواسطة فعل مساعد زائد مع المصدر المإول -ٕ
  . جدر أال ٌهملالمجد أ..............................  .المجد ال ٌهمل -
  من األجدر أال ٌقصر المجتهد....................................    ال ٌقصر -
  .األفضل أال ٌهان المإدب ............................................. . الٌهان -
  . الصدق أحق أن ٌقال ................................... ٌقال الصدق -

 . المجرم أفضل أن ٌسجن.............................................. ٌ سَجن
   …ملحوظة : الفعل ؼٌر القابل للتفاوت والناقص والجامد ال ٌجوز صوغ اسم التفضٌل منه

 : حاالت اسم التفضٌل
   :حكمه : ٌلزم اإلفراد والتذكٌر وٌجر ما بعده بمن مثل  :نكرة -ٔ
  . هذان الطالبان أضل من ؼٌرهما -.   هذه الطالبة أفضل من ؼٌرها - هذا الطالب أفضل من ؼٌره. -
  . هإالء الطالب أفضل من ؼٌرهم . هاتان الطالبتان أفضل من ؼٌرهما -
 . أنت أشجع من ؼٌرك - . هإالء الطالبات أفضل من ؼٌرهن -
  . أنتم أشجع من ؼٌركم -  . أنتما أشجع من ؼٌركما -
  (ق ما قبله )المفضل( فى النوع )أو التذكٌر والتؤنٌث( والعدد )اإلفراد ، والتثنٌة ، والجمعٌطاب -:محلى بـ )ألـ(  -ٕ



 

 ٙٓ 

  . هاتان الطالبتان الفضلٌان –. هذان الطالبان األفضالن –هذه الطالبة الفضلى –. هذا الطالب األفضل –
 . الرجالن األرقٌان محترمان - . مالرجل األرقى محتر - . هإالء الطالبات الفضلٌات –. هإالء الطالب األفاضل –
 . البنات الرقٌٌات محترمات . البنتان الرقٌٌان محترمتان . البنت الرقً محترمة - . الرجال األرقون محترمون -
  : ٌلزم اإلفراد والتذكٌر وٌطابق ما قبله )المفضل( ما بعده )المفضل علٌه(فى النوع والعددمضاؾ إلى نكرة  -ٖ
  . هذان الطالبان أحسن طالبٌن . هذه المرأة أحسن امرأة _ .رجل هذا الرجل أحسن -
  . هإالء الالعبات أحسن العبات - . هإالء الالعبون أحسن العبٌن - . هاتان الطالبتان أحسن طالبتٌن -
  . مضاؾ إلى معرفة : ٌجوز فٌه الوجهان -ٗ
 . ددٌطابق ما قبله فى النوع والع –ب  . ٌجوز اإلفراد والتذكٌر –أ 
  . هذا الطالبة فضلى الطالبات - . هذه الطالبة أفضل الطالبات - هذا الطالب أفضل الطالب -
  . هاتان الطالبتان أفضل الطالبات - . هذان الطالبان أفضال الطالب - . هذان الطالبان أفضل الطالب -
  . ء الطالب أفاضل الطالبهإال - .هإالء الطالب أفضل الطالب - . هاتان الطالبتان فضلٌا الطالبات -
  . هإالء الطالبات فضلٌات الطالبات - . هإالء الطالبات أفضل الطالبات -

   :شر ( أسماء تفضٌل حذفت األلؾ لكثرة االستعمال مثل -ملحوظة : لفظ كل من )خٌر 

  . "مثل : قال تعالى : "أنا خٌر منه

 (.اُلٝاة ػ٘ل هللا اُْٖ اُجٌْ ... ّوهبٍ رؼب٠ُ:ـ ) إ 

 ٓٔب ٣غٔؼٕٞ (. ف٤وٛٞ كجنُي ك٤ِلوؽٞا هبٍ رؼب٠ُ:ـ ) هَ ثلَٚ هللا ٝثوؽٔزٚ 

ٝأؽنت اُن٠ هللا ٓنٖ أُنئٖٓ اُٚنؼ٤ق ، ٝكن٠  ف٤و: ) أُئٖٓ اُوٟٞ -٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  –هبٍ اُوٍٍٞ 

 أهوثْٜ ا٠ُ ا٩ٍبءح ٝاُؼلٝإ ّٝوْٛاُ٘بً ،أٗلؼْٜ ُِ٘بً،  ف٤و ًَ ف٤و(.

 -المناقشة :
 اُؼجبهاد ا٥ر٤خ ٓوح ك٢ أٍِٞة رؼغت ، ٝٓوح ك٢ أٍِٞة رل٤َٚ :ً : اٍزقلّ 

، ػظٔخ اُجؾو، ّوف ا٩ف٬ٓ ، هلهح هللا ، عٔبٍ  )ٕلم اُوأ١، اٗزٖبه اُؼِْ، فٚوح اُيهع، ٣ٌُبكؤُ أُغلُّ

 (.   اُطج٤ؼخ ، ػظٔخ اُٖؾواء ، ههخ ٤َْٗ اُجؾو ، ٕلبء أَُبء

 ٛ اٍْ اُزل٤َٚ ٓٔب ٣ؤر٢:ً: ٙغ فطب رؾذ ا٧كؼبٍ اُز٢ رٞكود ك٤ٜب ّوٝ

 َْ ِٜ زََواَػ  –)كَ ٍْ َْ  –هََوأَ  –ا و  –َػظُ ُٚ ِوَة  –٣َْؾ َّ ب  َٓ– .) َٖ َُ  َؽ

 ً: ا٧كؼبٍ ا٥ر٤خ ٫ ٗؤر٢ ٜٓ٘ب ثبٍْ اُزل٤َٚ ٓجبّوح ، ث٤ٖ اَُجت: 

ِوع  َْ اكَنَ  –٣ُ َٝ-  ٌَ بَد  –ثِْئ َوَة  -َٓ ْٙ ٌَ هو٣جًب -أَ ٤َُْ-  َْ ِٜ ب كَ  َىِهَم. -َٓ

 ٓبًٖ اُقب٤ُخ ٓٔب ٣ؤر٢ اٍْ رل٤َٚ:ً: ٙغ ك٢ ا٧

 ٖٓ ؿ٤وْٛ.…… ٬٤ُ ٖٓ ا٤ُٖق.                 )ة( اُؼِٔبء ……… )أ( اُْزبء 

 ؽغٔب ٖٓ أٌُْ.……… أىٛبها ٖٓ اُْزبء.                )ك( ا٧هٗ …… )عـ( اُوث٤ِغ

 ٖٓ أُلهٍخ.……… اُج٬ك ٛٞاء.                    )ٝ( اُغبٓؼخ……… )ٛـ( ٖٓو 

  ٝاُن١ ٣ؤر٢ ٓ٘ٚ ثٞاٍطخ، ٝاُن١ ٫ ٣ؤر٢ ٓ٘ٚ:  ؽلك ٓٔب ٣ؤر٢ اُلؼَ اُن١ ٣ؤر٢ ٓ٘ٚ اٍْ اُزل٤َٚ ٓجبّوح، ً:

ٍَوع   ثؼضَو( –ػوف  –ِٛي  –ؽٚو  –ًبٕ  –٫ ٣ؼِْ  –)

 ً : ػ٤ٖ ك٢ اُغِٔخ ا٥ر٤خ أُلَٚ ٝأُلَٚ ػ٤ِٚ .

 اُق٬ٍ ؽلع اَُِبٕ أكَٚ  -ا٤ُل اُؼ٤ِب ف٤و ٖٓ ا٤ُل اَُل٠ِ -اُغ٘ل١ اُؼوث٢ أّغغ ع٘ل١

 ً : اعؼَ أُْبه ا٤ُٚ ك٢ اُؼجبهاد ا٥ر٤خ ُِٔض٠٘ ٝاُغٔغ ٝؿ٤و ٓب ٣ِيّ:

 ٛنٙ اُلزبح أًجو أفٞارٜب ػو٬-ٖٛنا ٛٞ اُطبُت ا٧ٍٝ ك٢ اُلَٖ-ٕٛنٙ اُوٖخ أعَٔ هٖخ-ٔ

 ً : رق٤و اُٖؾ٤ؼ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ ٝٙؼٚ ٌٓبٕ اُ٘وٜ ك٤ٔب ٣ؤر٢ ٓؼ٬ِ :

 اٌُض٤وٕٝ( -أًضو  -)ا٧ًضوٕٝ         ٛب ٖٓ ؿ٤وْٛ .اُو٣ب٤ٕٙٞ .... ْٗب - ٔ

 أكبَٙ( -أكَٚ  -)ك٤ِٚبد                     ا٧ٜٓبد ٖٛ .... ٤ٍلاد. - ٕ

 ا٧ػ٤ِبٕ( -أػ٠ِ  -)ا٧ػ٠ِ           اَُبػ٤بٕ ك٢ اُق٤و ٛٔب .... هلهاً.  - ٖ

 ٍؼ٤لح( -لٟ ٍُؼ -)أٍؼل                         أُغزٜلح .... ر٤ِٔنح.  - ٗ

 ً : أػوة ٓب ٣ؤر٢ :



 

 ٙٔ 

 ٓب أػ٠ِ هله أُئٖٓ ػ٘ل هللا . – ٕأُئٖٓ أػ٠ِ هلهاً ػ٘ل هللا .              – ٔ

 

 اٍْ ا٥ُخ
 اُزؼو٣ق :ـ

 اٍْ ْٓزن ٖٓ اُلؼَ اُض٬ص٠ أُزؼلٟ ُِل٫ُخ ػ٠ِ ا٧كاح اُز٠ ٣ؾلس اُلؼَ ثٞاٍطزٜب.

 ْٗو اُ٘غبه اُقْت        كبُلؼَ " ْٗو" ص٬ص٠، ٝٛٞ ٓزؼٍل ، ٩ٗ٘ب ٗوٍٞ: 

اُقْت : ٓلؼٍٞ ثٚ ٖٓ٘ٞة ٝػ٬ٓخ ٖٗجٚ اُلزؾخ اُظبٛوح، ُٝنُي ؽ٤ٖ ٤ٕبؿخ اٍْ ا٥ُخ ٓ٘ٚ ك٘وٍٞ " 

 ْٓ٘به"

 أٓضـــِخ ر٤ٙٞؾ٤خ:ـ 

 أَُطوح، ٝاُوِْ، ٝاُلوعبه،ٝ أُجواح.٣َزقلّ اُز٤ِٔن  

 رٜزلٟ ثٚ اُؼوٍٞ. ٖٓجبػاُؼِْ  

 ٕل٣وٚ. ٓوآحاُٖل٣ن  

 .ثبُٖٔؼلاُطبثن اُؼبّو ٕؼل اُز٤ِٔن ا٠ُ  

 .ثبٌَُٔ٘خًَ٘ذ ؽغور٠  

 ٕـــــٞؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚ
 ٣ٖبؽ ٖٓ اُلؼَ اُض٬ص٠ أُزؼلٟ ػ٠ِ ص٬صخ أٝىإ ه٤ب٤ٍخ، ٠ٛٝ:ـ 

ـلؼـَبٍ(: ٓلزبػ  -ٔ ِٓ  ٓضوبة . –ٓ٘ظبه  –ِٓوبٛ  –ٓؾواس  –ٓوواٗ  –َٓٔبه  –ْٓ٘به  –) 

ـلؼـََ(: ٓجوك  -ٕ ِٓ  (–  ّٔ  ٓوطغ. –ْٓجي  –ٓـيٍ  –ٓؼٍٞ  –ٓ٘غَ  –ْوٛ ٓ –ٓو

ـلَؼـِخ(: ٌَٓ٘خ  -ٖ ِٓ  ٓوْوح. –َٓجؾخ  –ٓطوهخ  –ٖٓلبح  –ٓجواح  –ِٓؼوخ  –َٓطوح  –) 

 : ٞٛ ًٝأعبى أُغٔغ اُِـٟٞ ٝىٗبً هاثؼب 
ٗ-  َّ  ًَبهح . –٤ٍبهح  –هلاؽخ  –ص٬عخ  –ٍٔبػخ  –ّٞا٣خ  – بُخ) كّؼبُخ(: ؿ

 ٍْٝا٥ُخ ػ٠ِ أٝىاٜٗب،ٗؾٞ:ـ ٛ٘بى ٤ٕؾ أفوٟ، ٣ٌٖٔ ا٩ر٤بٕ ثب 

 .ٛكَِؼبٍ(: هثبٛ، هٔبُ، ف٤ب ( 

 .كـَبِػِخ(: ٍبه٤خ، ؽبٍجخ، عبهؽخ ( 

 .كبػٍٞ(: ٗبهًٞ، ؽبٍٞة، عبهٝف ( 

 ٝٛ٘بى ًض٤و ٖٓ أٍٔبء ا٥ُخ اُغبٓلح ٝؿ٤و اُو٤ب٤ٍخ ٜٝٓ٘ب : 

.......  هؽ٠ –أى٤َٓ  –ٓ٘قَ  –هوٛبً  –هٓؼ  –ٓغٚ  –ّٞا٣خ  –٤ٍق  –هلّٝ  –٤ٌٍٖ  –كوعبه  -)هِْ

 ٝؿ٤و مُي اٌُض٤و(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -المناقشة :
 

 أُْزن: ػ٤ٖ ك٢ اُغٔبٍ ا٥ر٤خ اٍْ ا٥ُخ ، ٝث٤ٖ أُْزن ٜٓ٘ب ٝؿ٤و

 أُوء ٓوآح أف٤ٚ   -ٔ

 ك٢ أُؾجوح ٓلاك أٍٞك  -ٕ

 اُؾو٤جخ رؾلع اٌُزت  -ٗ

  أُٖلبح ٝأُلم ٖٓ أكٝاد أُ٘يٍ. -٘

 َٗٔغ ْٗوح ا٧فجبه ٖٓ أُن٣بع. -٘



 

 ٕٙ 

 

 

 

 

 

 

 


